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krále, nalezli jen slabé dátko^ nenalezli
dít bohaté, nalezli robátko chudikým
rouchem odné. Ba bylo chudiké, vždy
se nenarodilo ani ve svtnici, jen v chlév,
vždy svou hlavu neopíralo o mkký pol-
šlá, leželo pouze na slám. Zevnjšek není
vždy znamením ducha. — O sv. Behoi
Vehkém, který v šestém století výten
církev Boží ídil, se vypravuje, že chtl
znáti svého slavného soujmenovce Éehoe
jménem Tourskóho, který 'daleko široko
ueností svou slynul, veliké moci v íši

Ti mužové pišedší se poklonit novo-
rozenému Spasiteli jsou mudrci a pednost
mudrc vda jest. Vysvítá to zjejich otáz-
ky: Kde jest ten, který se narodil král
židovský? Neptají se po statcích tohoto
svta, nevyhledávají hodností a dstojenství,
nýbrž jsouce osvícení Duchem sv. hledají
zjevenou božskou pravdu. Pravda a spása
jest jim vcí nejpednjší a nejhlavnjší.
Oni hledají pravdu a novorozený Spasitel
o sob ekl : „Já jsem pravda." Oni hledají
spásu, a není jak praví apoštol v žádném
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li e c

na den svatých tí Král.

Uzevše pak hvzdu zradovali

se radostí velikou velmi. I všedše

do domu nalezli dít a padše

na kolena klanli se jemu.
Mtš. 2, 10. 11.

O svatých tech mužích, kteí dneš-

ního dne jako prvotiny pohanstva novo-
i "ozenému Spasiteli se klaní a Jemu dary
pinášejí, praví písmo sv., že byli mudrci
od východu. Svatí Otcové nazývají je vla-

dai ili^ králi jednotlivých kmen arab-

ských. Ze bohatými byli vidti z toho, že

mohli dalekou cestu s komonstvem svým
podniknouti, aby velikého krále judského
uctili a nadto ješt vzácné dary mu ob-
tovali. Byli tedy mudrci, byli králi a byli

štdrými bohatci ; tšili se pednostem, po
kterých co svt svtem stojí vždy lidé

bažili a baží, nebo uenos, moc a bohat-
ství, jsou jako ti kouzla, pro které lidé

vše práci, zdraví ba i život nasazují, a

když jich dosáhli za šastné se pokládají.

Svatí ti mužové dospvše za hvzdou do
Betléma nenalezli v jeslích mudrce, na-
lezli jen prostinkó pacholátko, nenalezli

krále, nalezli jen slabé dátko, nenalezli
dít bohaté, nalezli robátko chudikým
rouchem odné. Ba bylo chudiké, vždy
se nenarodilo ani ve svtnici, jen v chlév,
vždy svou hlavu neopíralo o mkký pol-

šlá, leželo pouze na slám. Zevnjšek není
vždy znamením ducha. — O sv. ehoi
Velikém, který v šestém století výten
církev Boží ídil, se vypravuje, že chtl
znáti svého slavného soujmenovce ehoe
jménem Tourskóho, který *daleko široko

ueností svou slynul, veliké moci v íši

Franské se tšil a i zámožným byl, ale

ze statk svých chudinu živil. Tu zvsto-
váno jednoho dne velikému papeži, že e-
ho Turský do íma pibyl, aby sv. Otce
pozdravil a synovskou svou úctu a odda-
nos Jemu projevil. I zaradoval se eho
Veliký, že proslaveného a o církev svatou
velezasloužilóho muže konen spatí. Když
však eho Turský vstoupil, byl papež
všecek udiven a zaražen, neb pedstavoval
si píchozího jako muže postavy veliké a

statné, vidl však ped sebou lovka po-
stavy malé a nepatrné. I spozoroval udi-

vení papežovo eho Túrský a pravil u-

pímn s úsmvem: „Zevnjšek není vždy
mítkem ducha. " A tato slova platí rovnou
mrou i o novorozeném Spasiteli. Svatí
ti mužové vidli jen prostinkó pacholátko,

a pece toto pacholátko jest nejvtšim mudr-
cem v djinách lidských — a o tom v díle

prvém; vidli jen slabé dátko, a pece
to dátko jest králem králv ^— a o tom
v díle druhém ; nalezli robátko chudiké
a pece jestpebohatým pánem všech poklad
na zemi, — a o tom v díle tetím.

t

Ti mužové pišedší se poklonit novo-
rozenému Spasiteli jsou mudrci a pednost
mudrc vda jest. Vysvítá to z jejich otáz-

ky : Kde jest ten, který se narodil král

židovský? Neptají se po statcích tohoto

svta, nevyhledávají hodností a dstojenství,

nýbrž jsouce osvícení Duchem sv. hledají

zjevenou božskou pravdu. Pravda a spása

jest jim vcí nejpednjší a nejhlavnjší.
Oni hledají pravdu a novorozený Spasitel

o sob ekl : „Já jsem pravda." Oni hledají

spásu, a není jak praví apoštol v žádném
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jiném spasení ; nebo není jiného jména
pod nebem daného lidem, skrze kteréž

bychom mli spaseni býti. Hvzda, která

vedla mudrce do Betléma, k jeslikám
Spasitelovým, má hluboký význam; uka-
7uje vnou Pravdu i Spásu. Byla jako

návštím, že bude Kristus svtlem pra-

vým, ozaujícím každého lovka picházejí-

cího na tento svt, že bude Spásou ne
národa Jednoho nýbrž všech. V tom smy-
slu praví prorok Isaiáš v dnešní epištole:

Vsta a osvt se Jerusaléme! nebo pišlo
svtlo tvé, a sláva Hospodinova nad tebou

vzešla." I vidí v duchu tentýž muž Boží,

kterak budou choditi pohané ve tmách
nevdomosti a nešlechetnosti, posléze pak
všecko množství k Jerusalému se obrátí,

odkudž vzejde svtlo všemu svtu. I což

jest jiného toto svtlo, a spása, které

vzešlo všem národm z Jerusaléma, než
spasné uení Kristovo ili kestanské nábo-
ženství. Na oko se zdá býti uení Kristovo
nepatrným, akoliv jsou v nm skryti

pokladové moudrosti a umní. Kristus

Pán byl jen jednoduchým židovským ui-
telem, místo uenc pipojil k sob rybáe.
Uení jeho, a duše jímalo, nemlo ani

soustavy. On ani nedokazoval uení své,

On jen vypravoval v podobenstvích a
mluvil v krátkých vtách. On sám o svém
uení pravil: „Dkuji Ti Ote, že jsi tyto

vci skryl ped moudrými a opatrnými a

zjevil šije malikým." To je vda a moud-
rost Kristova. Ale co jest u svta pošetilé,

to vyvolil Bh, aby zahaubil moudré. Uení
Kristovo, porovnáváme-li je s uením všech
mudrc vyniká daleko nade všecka. Žádný
ze všech mudrc ani starých ani novo-
vkých nepodal lovenstvu tak istých,
vznešených a dstojných pojm o Bohu a
o povolání lovka jako Kristus. Nikdy
nebylo ped Kristem a po Kristu slýcháno
uení, kteréžby lépe srdce ušlechtovalo,

mysl istilo a vli k tiché a inné ctnosti

rozncovalo
;
kteréžby více potchy v ži-

vot, více trplivosti v utrpni, více nadje
v smrti podávalo. Osmnáct století již se

hlásá to prostinké evangelium. Daleko
duch lidský pokroil, ale vždy pece zvo-

lati musí v udivení nad krásou, prostotou
a vznešeností uení Kristova; „Ten uí,
ne jako druzí, ale jako ten, kterýž moc
má." Kristus Pán jest mudrc mudrc, ped
ním jest tma, a nyní bez nho jest zase
tma. Byli sice ped ním jak u žid tak i

u pohan lidé šlechetní, ale náboženské
jejich vdomosti byly tak chatrné, že každé

dít kesanské ponkud odrostlé více ví
o Bohu,

_

dstojnosti lovka a jeho cíli

nežli nejvtší mudrci starovcí/ Zmnili
slávu nesmrtelného Boha v podobenství
porušitelného lovka, zatmíno jest srdce
jejich a umíce se býti mondrými, pošeti-
lými se stali. Šlechetnost jejich jen v tom
záležela, že se zdržovali nepravostí u veli-
kého množství lidu oblíbených. Šlechetným,
ctnostným býval nazýván, kdo nesmilnil,
nekradl, nevraždil a inil, co slušelo na
jeho stav. Byl-li kdo šlechetným i ve svém
srdci, po tom se nikdo netázal. Císa ím*
ský Antonius Pius jmín jest ctnostným,
že se zdržoval prchlivosti a ukrutnosti

;

ale že netrestal soudc, kteí proti jeho
vli a ustanovení kesany pronásledovali,
nikdo mu za zlé nepokládal ; že jeho do-
mácí život byl nespoádaný, toho si nikdo
nevšímal A tak vidíme, že vdomost ná-
bož. lidstva pedkesanskóho byla kusá,
šlechetnost pak nedokonalá ; záležela pou-
ze ve zdržování se od hích hrubých a
kiklavých. Tch, kteí by byli bývali
pilni i dobrých, milosrdných skutk, bylo
ped píštím Pán velmi málo. — Zcela
jinaí byli lidé. když je osvítil mudec
Kristus Pán. Svt pojednou spatil divadlo,

kterého nikdy ješt nevidl. Uprosted svta
bohaprázdného, uprosted svdných píklad
a mnohonásobných píkoí povstávali dítky
i starci, jinochové i panny, mužové i ženy,

plni víry v Boha neviditelného, plni nadje
v život budoucí, plni horlivosti o es
Boží, plni lásky k lovenstvu, plni obtov-
nosti k trpícím, plni pokory, tichosti a

sebezapení. Ze ziskuchtivých publikán
stávali se skromní apoštolov, z prosto-

pášných Magdalen istojné kajicnice, z

krvežíznivých Šavl tiší Pavlové, ze sv-
táckých Augustin píkladní biskupové;
uenci opouštli své stolice, se kterých
uili moudrosti, aby se stali jeho uen-
níky. Nyní již celá zem skorém již ozá-

ena jest jeho naukou, kde jeho nábožen-
ství, tam pravá moudrost a vzdlanost za-

vládá. Kdyby nám tak popáno bylo s

orlem dostoupiti do výše a dovoleno sta-

nouti tam a pehlednouti tu jednu i tu

druhou z polokoulí zemských, tu bychom
vidli miliony chrám vynívati z mlhy,

ve kterých den co den oznamuje se evan-

gelium jeho, z kterých den co den k nebi

vystupují slova : Ote náš a Vím v Boha
Otce, vím v Ježíše Krista ukižovaného
Všichni vladai evropští jsou vychováni

v nauce Krista* Pána, jen jeden ne a ten
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jest pvodem i mravem barbar. Nejslav-

njši mudrci starého vku Plato a Sokra-

tes vyšli, aby založili novou íši myšlenek.

A eho dokázali? Shromáždili kolem sebe

nkolik žák za živa; nejdmyslnjší z nich

Aristoteles po jejich smrti stal se hroba-

em jejich uení. A Kristus, mudrc be-

tlémský? Devatenácte tém vk tomu,
co odešel a ješt nikdo uení jeho nevy-
vrátil, a nepiznává se k nmu nkolik
lidí, nýbrž miliony ba sta milion. Všecky
ádné vdy, dkladn prozpytovanó, vedou
k uení kesanskému. A když nkterý
hrdý uenec se vyskytuje, který je se svým
zaslepeným rozumem nemže srovnati a

uení kest, chce jen zmniti a tak naukou
svou svt oblažiti, tu brzy se naskytne
jiný, který nové uení vyvrací a za ne-

smyslné prohlašuje. Odstrame nábožen-
ství kesanské a nejvzdlanjší národové
evropští, kteí vévodí vdou, mocí i bo-

hatstvím zdivoí a do starého barbarství

upadnou. Hle Nej milejší taková jest vda
Krista P. Poznává se nejlépe po úincích
svých, jako poznáš strom po ovoci jeho.

Uení, které po celém svt rozšíeno dva
tisíce let tolika bouím odolává a svt
promuje, nemže pocházeti od pouhého
mudrce, nýbrž od mudrce mudrc, od krále

rozumu, od moudrosti vné. Svatí mudr-
cové dobe uinili, že se Jí pišli ^klant,
sotva svitati poala. Skrze tuto Moudrost
vnou všecky vci uinny jsou, i rozum
lovku dán a Kristus — Moudrost vná
— jest našeho rozumu králem.

II.

Ti mudrcové pišedší poklonit se no-

vorozenému spasiteli jsou spolu králi. Sv.

Otcové v tom se shodují vypravujíce, že

jen z tídy mag ili mudrc králové na
Východ voleni bývali. Pednost král
moc jest. A Kristus jest jen slabé dtátko,
které bez opatrování matina musilo by
zahynouti. A pece jako vdou, tak toto

pachole mocí svou podmanilo sob svt a
stalo se králem král. Ve Francii v ste-
dovku byl dnešní den dnem král a kní-

žat, kteí mezi mší sv. sejímali koruny
s hlav svých a obtovali, co jednou obto-
vali sv. ti králové totiž zlato, kadidlo a
myrrhu. Ba všichni králové musí sejímati
vi tomuto králi koruny s hlavy své.

Dvakráte N. v život svém, na poátku a
na konci, práv kde byl nejopuštnjším
a nejchudším, nazýván Spasitel králem.

„Kde jest ten, který se narodil král ži-

dovský?" praví svatí mudrcové. „Ty- li jsi

král židovský?" táže se pi umuení Pilát.

Hvzda nebeská zvstuje na poátku Kri-

sta krále, a na konci oznamuje nápis na
kíži jeho hodnost královskou. Tak to ne-

mže býti v íších tohoto svta. Narozené
královské dítko nemže vládnouti žezlem

a umírajícímu králi padá ono z ruky. Již

z toho vidno, že králem zvláštním jest

Kristus. Již pi poetí nazván od andla
králem, jehožto království nebude konce;

a sotva že se narodil hledají krále židov-

ského králové, aby se mu klanli. Jeho
království bázní napluje Jerusalem i He-
roda, který se bojí, aby nový král nebyl
státu nebezpeným. Jak krásn se praví

v církevním hymnu: „Crudelis Herodes,

Deum regem venire quid times, non eripit

mortalia, qui regna dat coelestia." Krutý
Herode, pro se obáváš píští krále Boha,
nevyrve ti království pozemské, neb dává
království nebeské. Porozumli mudrci od
východu království Kristovu, že jest to

království míru, požehnání a pravdy, kdežto

Herodes považoval je za království zkázy,

hrzy a vzpoury. Chtjí sice i uprosted
života Jeho nasycení zástupové uiniti ho
králem, avšak On se jim skrývá, neb krá-

lem svtským býti nežádá. Na konci ži-

vota stojí zneuznaný král ped vladaem
ímským, ruce maje svázané provazy. Hrdý
íman, jemuž po ruce jest znak orla, zna-

mení svtovlády ímské, dotazuje se ho,

ale Kristus neodpovídá. Jen pi jedné o-

tázce iní Spasitel výjimku, totiž pi otázce

:

Ty-li jsi král ? tu odpovídá : „Království mé
není z tohoto svta. Kdyby z tohoto svta
bylo, služebníci moji bránili by mne, ale

nyní království mé není odsud." I zarazil

se Pilát a všecek udiven, že tento opovr-

žený, svázaný a bezbranný lovk králem
se býti praví, opakuje otázku svou znova.

A Kristus vykládá mu slavnými slovy, že

jest králem pravdy. Nad hlavou novona-
rozenóho Krista zvstovala hvzda paprsky
svými království Jeho nebeské, nad hla-

vou umírajícího Krista trním korunovanou,
zvstoval to nápis ve tech hlavních ja-

zycích sepsaný proti vli židu. Pilát

díve zbable povolil Židm, ale tentokráte

tvrdošíjným byl, nepovolil židm, ani je-

dinkého slova nesmazal a tak oznamuje
nápis jeho království Kristovo po všem
svt až do dnešního dne. Jeho svtové
království jest íše moudrosti a spásy sv.

církev katolická, po celém svta oboru
1*
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rozšíena, pro všechny národy a všechny
asy urena, která nikdy nezahyne. V této

jest velekrálem. Tuto íši založil beze

zbran pouhým slovem svým, dal jí zá-

kon milosti, prostedky milosti, sv. svátosti

a dal jí svatovládu. Králové, kteí vévodí
jednotlivým národm, vládnou z milosti

a ve jménu jeho. Oni pokojn a slavn
zasedají na svých trnech, šetili zákona
Jeho a hájí-li sv. víru Jeho. Trny jejich

se však ítí, když pronásledují v íších
svých Krista krále, když dávají výhost
bázni Boží a uchylují se od cesty pravé.

Královské rody se mní, jen on zstává
na svém trnu jediný nezmnný. Králové
svtští mohou vynutiti poslušnost zákony
a tresty, úedníky a vojíny, Kristus král

žádá ve své veleíši poslušnost dobrovol-
nou. Nemá a nechce takových prostedk,
jakých užívají svtské vlády. Bujaré svo-

bodné vli lidské dal zákon a jaký zá-

kon? Nevlídný za dne, nepohodlný v noci,

který zavrhuje, po em tlo baží a milo-

vati káže, ehož smyslnost se hrozí. A ja-

kou mocí vnutil zákon ten? Neužil ani

výmluvnosti, ani zlata vábivého, ani mee
donucujícího. A pece miliony duší po-

slouchají Ho, slouží Mu postem astým,
vydáváním potu z vladaství svého, za-

pením sebe a kižováním- tla. Tak jako

pi jeho narození králové sestoupili s trn
svých, opustili dvr svj na dalekou a
nebezpenou cestu se vydali, jen aby se

Jemu klanli: tak sestupovali za vk
pozdjších velmožové s trn svých, se-
kli se dobrovolnou almužnou svých statk,
dali se uzavití mezi tyi zdi na celý ži-

vot, vedli tuhé pokání a biovali tlo své,

jen aby Jemu se klanti, Jemu sloužiti

mohli. Co žádnému králi dosud se nezda-
ilo, podmaniti sob zúplna vli lidskou,

to Jemu se podailo. A tak právem tvr-

dím, že jest král král, neb vli lidskou

si zcela podmaniti, toho dovedl jen On.
Jako moudrost lidská se mu koí co nej-

vyššímu mudrci, králi rozumu, tak po-

drobena jest mu veškerá moc lidská, jako
králi král, králi vle lidské.

IH.

Mudrcové byli bohatí a se svém bohat-

ství štdí, nebo otevevše poklady své
obtovali novorozenému Spasiteli. To dítko

bylo chudiké nejen pi narození, nýbrž
v celém svém život. Chudiký se naro-

dil a v chudob zemel Kristus Pán. Máti

jeho v portálu chrámu Jerusalemského za
prvorozence, za jedináka svého podává
obt matek „chudých" dvé holoubátek , ani

beránka roního, jenž za obt pedepsán
byl, nemla, a v zemi pastý ani vzác-
ným ani drahým nebyl. On o sob mohl
íci „ Mají ptáata hnízda svá a lišky dou-
pata svá, jen Syn lovka nemá, kamby
hlavy sklonil." Ba ubohý neml, kamby
hlavy sklonil. Pi narození pod hlavou
jeho jest prostiká sláma, pi smrti však
tvrdé devo kíže. Sukn tkaná, dílo a

dar matee, jediným byla majetkem jeho.

A když i ta losem a právem pipadla kata-

nm, neml, coby ddicm svým — matei
a milákovi — jiného v závti dal, než že

ueníka matei a matku milákovi doporu-
il. A pec tento Kristus i dle lid. piroze-
nosti jest pebohatým, jest pánem všeho
zboží pozemského, ponvadž jako rozum
a vli má v moci své ten nejvyšší poklad
lidský pod sluncem totiž srdce lidské,

ve kterém roznítil neslýchanou a nevída-

nou lásku ku chudým a nuzným. „Cožkoli

jste uinili nejmenšímu z bratí mých,
amen pravím vám, mn jste uinili."

„Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej co

máš a rozdej chudým a budeš míti poklad

v nebi." Tato slova jsou evangeliem chu-

diny, jako úrodné sírn padla do srdce

stoupenc Krista Pána, ujala se a pimla
bohaté, že dávali statky své Kristu Pánu
o uinili Ho nejvtším boháem. Proto

nemá nikdo tolik vzácných poklad, ni-

kdo tolik palác, tolik hostinc, tolik dvo-

r, tolik dom jako on. Jeho poklady jsou

chudí všichni a že jest jich na zemi o

miliony více nežli bohatých, víme ze skuše-

nosti. Sv. jáhen Vavinec ukázal úedníku
pohanskému poklady Krista Pána, shro-

maždiv chudé ve veliké síni, kterým díve
zboží církevní rozdal. „Ejhle naši pokla-

dovó." Jeho paláce jsou veškeré chrámy
kesanské, ve kterých on ve svatostánku

bydlí. Svt se jim obdivuje, nebo pe-
mnohé z nich daleko vynikají nade všech-

ny paláce král zemských. Jeho hostince,

hostince Boží, to jsou nemocnice, kterých

ani pohané ani židé neznali, kde milo-

srdný bratr neb klášterní sestra, zaníceni

jsouce v srdci svém láskou ku Kristu Pá-

nu slouži za pouhé „Záplat Pán Bh,"
slouží lépe nežli vlastní matka sloužiti

mže u lžka opuštných churavc. Jeho
dvory jsou chudobince, kde od bohatých
srdcem ku Kristu lnoucích dostává se

chudým slitování a milosrdenství, pon-
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vadž jsou miláky chudého Krista Pána.

U pohan byli nazýváni psy, bemenem
obce a státu, kterým milosrdenství prokazo-

vati, híšné jest. Jeho domy jsou sirot-

ince, kde nejmenší jeho — opuštné dítky
— se z lásky k nmu vyuují, odchová-
vají a vzdlávají, aby se z nich staly ád-
ní lidé, kteí by jednou dobrodiní zdarma
sobe propjena odpláceli jiným. Kolik
dítek již pohanství zavrhlo, zahodilo, hladu
vydalo a zardousilo, aby nebyly na obtíž

rodin. Kesanství se jich ujímá, je ku-
puje a je odchovává. Pro lásku ke Kr.
P. nikdo není otrokem, nikdo zavrženým,
nikdo opovržení hodným, le by žil a trval

v okovech nepravostí. Kristus pro svou
štdros vládne až do dnešního dne v srd-

cích lidských. Nemže na nho lovenstvo
zapomenouti. Až podnes navštvují Jej

králové i pastýové, aby mu pinesli dary
i své. Pro nho neváží si bohatství a rozdá-

vají rádi ze statk s\ých chudým. Jako
mudrcové, tak i dnes šlechetní mužové
pinášejí zlato na oltá jeho, aby ho bylo
použito k dobrým a šlechetným úelm;
jako mudrcové pinesli kadidlo, tak vy-
stupuje i nyní za vonného jitra, v parnu
denním, ve veerním pímraku, v taju-

plných noních dobách zápal vonný jako
kadidlo den co den k nebi. Tajuplná slo

va, ze srdce hlubin pochodící ždání, dtinnó
prosby, díky nejlepších duch lidských
vstupují k nebi v upímných modlitbách
k bohatému Králi, by je vyslyšeti ráil.

Pinášejí mu i myrrhu, rozjímajíce jeho
strasti a bolesti, obtují mu své svízele a
bolesti. Muž ukazuje mu krpj potu tvái
osmahlé, žebrák mošnu, mrzák berlu, dl-
ník mozoly své ruky a žena slzu. A on
— pebohatý král lidských srdcí — na-
slouchá na svém trnu jejich pání a prosb,
jejich volání a lkáni, a vlévá balsám útchy
do srdce jejich, vypluje prosby srdce
upímného pebohatý srdcí lidských král.

Jen když bohatí budou ho následovati v
štdrosti, odpadne socialismus nebezpený
státm a zavládne komunismus k. lásky,
jaký byl v prvých k. stoletích.

Závrek.

Slyšeli jsme N., že novorozený Spasi-
tel jest mudec mudrc ili král rozumu
našeho. Rádi a pokorn pokome se králi
rozumu, rozum svj Jeho uení, ve kterém
omylu býti nemže, ponvadž uení Kri-
stovo jest uením Boha Otce, jak sám Pán
praví: Mé uení není mé, ale toho který

mne poslal. Jako mudrci osvíceni byvše
Duchem sv. a spativše hvzdu Jeho do
daleké krajiny se odebrali, nalezše dátko,
nikterak nepochybovali, že jest to Vná
pravda, tak i my nedejme se zaslepiti

slávou tohoto svta, hleme se i s namá-
háním vzdlati v božské pravd a nikdy
svdnými námitkami nedejme se svésti,

abychom jakkolivk o uení Kristov
pochybovali. — Slyšelijsme, že novorozený
Spasitel, jest Král král, že založil svou
veleíši, kteráž zaujímá veškeré íše zem-
ské a že v ní vládne svými sv. zákony a

svým slovem. Bume z toho vdnými, že

jsme se v církvi sv. zrodili, že pravda
hledala nás díve, nežli jsme hledali jí.

Podrobujme vli svou zákonm Božím i

církevním. Hajme ve svém oboru každý
se jest sv. katolickou církev a pispívejme
k jejímu rozšíení na zemi nejen modlitbou,

ale i podporováním missií mezi pohanskými
národy, aby i oni — kteí dosud ve tmách
se nalézají a v stínu smrti sedí, Ježíše

Krista poznali a církvi Jeho ktem sva-

tým pivtleni byli. — Slyšeli jsme, že

novorozený Spasitel jest bohatý a štdrý
král, který svou dobroinností ovládá srdce

lidská. Jako obdarovali Ho mudrcové, tak

i my pamatujme na jeho nejmenší bratry,

na chudinu, ímž se Mu nejlépe zavdíme.
Obtujme mu rádi srdce svá istá, nevinná
a skroušená. Sv. mudrcové uzevše hvzdu
zaradovali se a všedše do domu nalezli

dít, padše na kolena klanli se mu. Když
podrobovati budeme rozum svj králi rozu-

mu, vli svou králi vle a srdce své králi

srdcí lidských: tu uzíme na konci života

svého ne hvzdu, ale Slunce spravedlnosti a

když milostí Jeho vejdeme do domu Jeho
nebeského, uzíme Jednorozeného Syna
Božího na skvlém trnu a klanti se

Mu budeme v radosti nevýslovné na Vky
Amen.

Rodina.
Napsal Stanislav Czaja. Peložil Fr. B.

E.e poctná cenou pi konkurse od
Matice polské'' vypsaném r. 1883.

Chceš-li býti šasten ? Poznej

své povinnosti a pl je horliv
;

biuT spokojen s tím, eo máš

;

pracuj a šeti, a pro bližního

mj srdce, plné lásky.

I.

V jedné vesnici, ležící nad ekou Ska-

vou, stojí chatr lišící se od jiných isto-
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tou a milým již z dáli vzezením. Bílé
její steny dívají se skrze zele strom
ovocných, obkliujících kolem chatr a
stavení hospodáská se strany plnoní a
východní, ím chrání ji od studených v-
tr zimních. Na isounkém nádvoí stoji

pkná lípa, za ní studn s vahou a polo-

ženým u ní žlabem k napájení dobytka.
Kamkoli se rozhlídneme, vidti všude po-
ádek, tak kolem chatre, stodlky a stáje

s chlévy, jakož i v sad, kde stromy pkn
urostlé, oištné od mechu a housenek,
odmujíce se hospodái za práci, nesou
výborné ovoce.

V té chat bydlí Michal Sabin, ho-
spodá známý v celé vísce svou pracovi-
tostí, poctivostí a dobrým srdcem. Ne jed-

noho souseda on zachránil, ne jednoho
z bídy dobrou a úinnou radou nebo též

nezištnou pomocí vytrhl, a sám není bo-
háem, nebo má jen deset jiter horského
gruntu, z kterého se živí se ženou, pti
dítkami a se starým asi 80 letým otcem.
Vystaí jim pece na všecko, nebo Michal
nelení do práce a hospodáství, vedené
vzorn, hojnou úrodu mu dává. Sklidiv
že vypoítává, kolik mu teba na živo-

bytí, kolik na výsev, ostatní ástí pak za-

pravuje poteby domovní a vydržuje syna
ve školách. Pán Bh mu žehná a štstí
peje ve všem.

Práv zahrel na dvoe Michalov
jednospežný povoz, z kterého vystoupil

muž stebního vku v dstojnickóm šat
a chlapec slušn odný, z jehož veselé

tvái bylo možno poznati, že to študent
pichází navštívit svých rozmilých rodi.
Dstojník vzav z povozu kufík cestovní,

ubíral se ihned s Józou, nebo tak íkali
synu Michalovu, k chaloupce, odkud vy-
bhly ti dti s výkikem radosti : Strýek
pijel! Józa pijel! a políbivše ruce strý-
kovi, obstoupili Józu, který jedno po dru-

hém vítal, celuje a tiskna je srden. Za
dtmi vyšel Michal a za ním šedivý sta-

roušek Matj. Dstojník piblíživ se k Ma-
tjovi, políbil mu ruce s úctou synovskou
a potom vrátiv se k Michalovi, objal a
líbal ho s láskou skuten bratrskou. Za-
jisté! spanilý to obraz lásky v rodin, kde
syn dosáhnuv vyššího stavu, jakým jest

stav dstojnický, nestydí se za otce v ha-

len, líbá mu s pokorou synovskou ruce,

objímá se s bratrem rolníkem. O jaká
radost napluje srdce, vidíme-li v rodin
tak pkný svazek lásky, ktexý — smle
íci možno — ráj nám vštpuje na zemi.

Michal dovedl všechny do chaloupky,
kde pozdravivše se ješt s domácími, t-
šili se, vyptávajíce se jeden druhého o

zdraví a zdaru jakož i o všem, co se ko-
mu od poslední návštvy pihodilo. Za
chvilku i Hedvika, žena Michalova, pišla
s oberstvením milým hostm. Dstojník
posilniv se trochu, rozbalil vak, z které-

ho vyal teplý kožich, a pistoupiv k otci,

takto promluvil k nmu: „Pijmi, drahý
ote, tuto malikost od syna upímn t
milujícího jako dkaz synovské lásky, pro

tebe nikdy nechladnoucí. Nesnadno sku-

ten bylo vydati se na cestu tak dalekou

k vám, zvlášt že dovolené jen s obtíží

dosíci jsem mohl; pece nelitoval jsem na-

máhaní, abych i tohoto roku mohl býti

pítomen v den tvého svátku a tšiti se

zárove s vámi v drahém mi vždy kruhu
rodinném. O by ti Bh dal drahý náš

ote, abychom mohli se tuto v den tvého

svátku ješt mnohokrát shromážditi a to-

ho štstí spolen požívati. Sotva slova

ta domluvil, když všichni jako na dané
znamení sbhli se kolem starouška, a ob-

jímajíce nohy a líbajíce ruce, pednášeli

mu srdená pání.

Též maliký dvouletý Martínek nechav
hraek, pibhl k ddovi, aby mu jako

všichni ruce políbil. Starouškovi pi po-

hledu na takovou oddanost a lásku milo-

vaných dtí a vnuk kanuly slzy radosti

po vráskovitých tváích. Tiskna všechny

k srdci, pozdvihl zaslzenó oi k nebesm
a chvjícím se a pohnutým hlasem pravil

:

„Jak Ti mj Bože, dosti vynadkovati za

to štstí, kterého jsi mi se dokati dal!

Tu v slavné té chvíli padám ped Tebou,

Tvrce, na kolena s prosbou, v nížto se

celé moje srdce, celá duše zavírá. Vylej

všechnu milost svou na moje dti, ra jim

dopáti, aby i ony, dokavše se vysokého

vku, mohly míti to štstí, kterého já

z Tvé lásky požívám, aby i ony žehnaly

svým dtem a vnukm, jako já za n o

Tvé požehnání vzývám!" — Posvátné ticho

panovalo za modlitby starcovy, a v oích
všech leskly se slzy, ty neocenitelné perly,

ze srdce plynoucí. v
Zdali zamítne Bh mo-

dlitbu starcovu? i odplatí tisíckrát do-

brým dtem všechna namáhaní, která sná-

šejí, ošetujíce staré a churavó rodie.

Jeden vzdech, jedna tichá slza vdnosti
otcovy nebo matiny ne jednu nehodu od

dcka oddálí, je z nebezpeenství vytr-

hnouti do/ede, nebesa pronikne a štstí

dobrému dcku vyprosí.
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Podívejme se ješt po Michalu Sabi-

novi a jeho otci Matjovi ; vrame se v
myšlénkách o 10 let na zpt a spatíme
Matje v kvtoucím vku, jak pracuje na
výživu své rodiny a své shrbené matky ;

nebo otce v mladém vku ztratil. Mlad-
šího syna Josefa poslal do škol, staršího

pak Michala po ukonené IV. tíd ve
Vadovicích ustanovil k hospodáství. Matka
Matjova poád víc a více churavla, až
konen ulehla na lože na dobro. S jakým
to synovským citem nakládal Matj se svou
matkou, vkem a utrpením sklíenou! S
jakou trplivostí snášel všechny strasti,

ošetuje churavou, s jakou shovívavostí
trpl nejednou i píkré slovo vkem sešlé

a netrplivé staenky ! Než sám jen neo-
šetoval šedivé matky

;
pomáhala mu vrn

v té práci žena. Starala se jak jen mohla,
ulehiti jí v utrpení

;
nebylo jí obtížno i

v noci, když se staenka cítila slabší, nad
jejím ložem bdíti, nejednou ji penášeti a
léky pipravovati. A ne den, týden, ale dv
léta tak milovanou matku ošetovala. Po-
sléze když staenka cítila, že se již konec
její blíží, poruila všem shromážditi se

kolem lože a kladouc kostnaté ruce na
drahého syna a milovanou snachu, žehna-
jíc vnukm a všem domácím, pozdvihla
ješt jednou oí k nebesm a jako oživena
jsouc jakýmsi silnjším zaváním života,

ozáena jakýmsi nadzemským již leskem
pravila: „Bh vám zapla! Bh vám že-
hnej! drahé dti! a vám . . . za to . . .

namáhaní odplatí." — Chtla ješt cosi

mluviti, než tžká hlava klesla jí na pe-
inu a s tichou modlitbou Bohu ducha
odevzdala.

Tžký žal pojme lovka ztrativšího
milované osoby, ale jaká slas pojme duši
jeho pi myšlénce, že plnil povinnosti
k nim po celé žití a konen obdržel po-
žehnání od nich. Požehnání rodiv jest
hvzdou štstí, která lovku svítí po ve-
škeren jeho život. Kdyby ta hvzda, která
má ukazovati lovku cestu štstí upro-
sted protivenství tohoto života, udržela
ho na cest ctnosti a lásky k bližním a

;

kdyby ta hvzda zaleskla se každému synu,
každé dcei; jaké štstí rozkvetlo by nám
na^ zemi ! Avšak my to štstí sami vštípiti

mžeme, na nás závisí chtíti a býti šast-
nými, nebo štstí lovka zakládá se na
pesném plnní jeho povinností k Bohu a
bližnímu. Povinnosti ty možno vysloviti
strun

: Miluj Boha nade všecko, stež se
zlého, i dobe! Kdo Boha miluje, ten

z lásky k Nmu jest dalek zlého a dobrý-

mi skutky hledí si zasloužiti od Boha o-

chrany, která se promní ve vné a ne-

konené štstí.

A kdo jest nám bližším než vlastní

rodina? Ue se initi dobe lenm ro-

diny a varuje se všeho, co by jim škodu

a mrzutost zpsobilo, získá lovk polovici

štstí, jest na poloviní cest k ctnosti,

která tu teprve dokonala bude, jestliže

láska, vížící ho s rodinou a píchylnost

vztahuje se na všechny bližní bez rozdílu

stavu, pvodu a náboženství. Než vrame
se k naší rodin.

Po smrti matin oddal se Matyáš

cele vychovávaní svých dítek. Vlastním

píkladem uil je piln pracovati, asu še-

titi, starších i pedstavených si vážiti, a

pede vším dbal toho, aby i pi maliko-
stech vedli si poctiv a upímn. Vštípil

v nich tyto ctnosti, které, jak vidíme,

v nm tak pkné ovoce vydaly. Dti vi-

douce, jak rodie žijí v milé shod, jak

nikdy jeden od druhého píkrého slova

neslyší, vidouce tak dokonalý píklad, jak

by mohly býti zlé, zarputilé a nesnášelivó ?

To jest tajemství, jak možná vychovati

dobré dti: dáti jim doma dobrý píklad

a mimo dm bdíti, aby se nesetkaly 3 hni-

lobou a jí se nenakazily.

Takový byl domácí život Matjv se

ženou a dtmi, a není tedy divu, že mu
lásku za lásku, oddanost za namáhaní splá-

cejí. Navštívil ho Bh velkým žalem, od-

al mu pedasn milenou družku života,

ale chtl i jeho srdce bolestí sklíené po-

tšiti a nahraditi mu dtmi, celým srdcem

k nmu lnoucími. V nich vidl Matj svoje

veškeré štstí, za nž Bohu srden dko-
val. Sklíen vkem odevzdal staršímu synu

Michalovi hospodáství, kdežto mladší Josef,

odveden byv ze škol k vojsku, jenom svou

prací, nezmornou pilností a vzorným cho-

váním toho dovedl, že stal se dstojníkem.
Obadva byli se svým stavem zcela spo-

kojeni. Michal vyhledal sob bohabojnou

a pracovitou dívinu, kterou s vlí svého

otce pojal za manželku. Místo penz pi-
nesla mu Hedvika lásku, pracovitost, še-

trnost a poádek a s tím se vším i pože-

hnání Boží do domu.
Pracovali tedy spolen, sdílejíce stra-

sti a slasti, štstí a neštstí, které nejed-

nou posýlá Pán Bh na lovka, aby ho
upevnil na cest ctnosti neb pokáral za

jeho pestupky. Dal jim Bh dít, které

jakožto prv urozené velice oba milovali, a
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ta láska rodi ješt více srdce jejich

k sob zblížila. Jeden v druhém nové
ctnosti objevil a pede vším jim dotud
neznámou rozkoš rodi, která jejich sva-

zek manželský ješt více utužila. Nyní
spozorovali, že jeden pro druhého stvoen,
že bez sebe zíti by nemohli. Ale i na n
Bh seslal tžkou zkoušku, odav jim
první milované dít. Srdce jejich žalem
zranna, nemohl žiti jeden bez druhého,

nebo každý potebuje potchy v neštstí,

které zdá se býti snadnjším pro osobu
stíženou, máme-li s ní upímnou útrpnost.

Štstí jednoho bylo zárove i štstím dru-

hého; co bolí muže, to i žen není lho-

stejno; oba trpí, a jenom jeden z nich
byl stížen

;
spolen se tší, když jednoho

z nich radost potká. Manžely spojuje týž

zájem a týž cíl v žití; oba jsou vázáni
svazkem, který jen hrob petrhnouti mže

;

jak by tedy mohli nedbati o sebe na-

vzájem. Však muž, ubližuje-li žen, sám
sob ubližuje, neváží-li si ženy, sebe si

neváží ; žena šidíc muže, sama sebe šidí a

sob kivdí, pomlouvajíc muže nebo jakým-
koli zpsobem ubližujíc mu, sama se hubí.

Kdo pak si váží nehodných manžel ? Kdo
o nich bude mluviti dobe ? Každý ekne

:

Žijí spolu jako pes s kokou ! Až nemilo
poslouchati, jak jeden druhého sužuje.

Kdyby ti nkdo v oi ekl, že jsi zlý jako
pes, falešný jako koka, byl bys velice

uražen, a žiješ-li v nesvornosti, každý,
kdo t zná, poctí t špatným názvem. Ne-
mysli, proklej eš-li hrozn nebo koho zbi-

ješ nebo jakýmkoli zpsobem zlost si na
nm vyleješ, že sob dodáš cti: lidé smáti
se ti budou, žerty tropiti, pohrdati a si

oškliviti tebe. Jestli svým násilným si po-
ínáním v dom pinutíš všechny k slepé

poslušnosti, to v srdcích utlaených ne-
najdeš pravdivé lásky a oddanosti, nýbrž
báze a strach ped tvou zuivostí.

Kolik bohužel napoítati lze rodin,

jež žijí spolu v nesvornosti! Jeden otec,

a pracovitý, pece jako zvíe surový na
ženu a dti, posýlal chlapce na uení
k sousedu krejímu. Chlapec pišed jednou
veselejší než obyejn, vypravoval, že otec

jeho se v lese potrhal a ochuravl. Krejí
lituje ho, tázal se ueníka: Co byste, vy
ubožáci, dlali, kdyby vám otec zemel?
Chlapec ani dost málo tím se nezarmoutil
a odpovdl: Kdyby táta zemel, co by
z toho nám se tak zlého stalo? Takové
oddanosti a lásky dostává se nám od nej-

bližších srdci osob, zacházíme-li s nimi

nelidsky. — Vdl to dobe Michal Sabin.
Proto veden jsa též svatou láskou k žen
a dtem, bažil po shod a jednot, která
též nikdy v dom jeho zkalena nebyla.

(Pokraování.)

Katolití echové v Baltimore v Se-

verní Americe.

(Podává P. Jan Jené, superior 00. redem-
ptorist pi chrámu sv. Václava tamže.)

Mezi 27 katolickými chrámy msta
Baltimore jsou ti nmecké: sv. Alfonsa,
sv. Jakuba a sv. Michaela, v kterých je

duchovní správa svena redemtoristm

;

v pedmstí „Kanton" nazvaném mají tvrtý
nmecký chrám a školu „Nejsvtjšího
Srdce Ježíšova," Ve všech tyech nme-
ckých školách vyuují školní bratí a školní

sestry. Dne 13. ervna roku 1882 odevzdal
nejdstojnjší pan arcibiskup Baltimorský,
Jakub Gibbons, redemtoristm též v mst
ležící chrám sv. Václava. Od 1. prosince

roku 1882 psobím jako fará této eské
obce, jejíž prvním duchovním správcem
byl od roku 1870 svtský knz pan Va-
cula, Moravan. Máme také katolickou farní

školu, trojtídní, na které nyní vyuují
školní sestry N. P. N. S. více nežli 150

dtí esky, anglicky a z ásti i nmecky.
Ponvadž také v Evrop skoro ve

všech státech k nejhlavnjším vcem náleží

školní otázka, zanu s ní. Stát zizuje všudy
tedy také v Baltimore, tak zvané obecné,

veejné, národní školy, které státem jsou

vydržovány, a na které všickni obané
bez rozdílu náboženství musí zvláštní da
platiti. V tchto školách nevyuuje se ni-

žádnému náboženství; ale stát nenutí ni-

koho, aby svoje dti do tchto škol posý-

lal, nýbrž každá spolenost náboženská,

tedy i katolická, mže míti vlastní školu.

Nespravedlivo jest po náhledu odprc
svobodných škol to, že stát niím nepi-
spívá na zízení konfessijní, na p. kato-

lické školy, kdežto katolíci musí pispívá ti

na stavbu, na vydržování škol bezkonfes-

sijních i na platy uitel, a nkdy se jim

hrozí i exekucí. Nicmén musím zákono-

dárství a vlád státu Marylandu, v kterém
leží Baltimore, piznati tolik spravedlnosti,

že neignoruje katolickou církev a její ško-

ly, nýbrž že podporuje jejich rozkvt. Na
p. my neplatíme domovní da z chrámu
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a z trojtídní školy, která se pod ním v
pízemí nalézá, ani z farního domu. Naše
uitelky, školní sestry, bydlí ve vlastním
dom, a z toho musíme platiti domovní
da, pes 32 dollar ron, v emž je za-

hrnuta též da na svobodné školy. Obrá-
tili jsme se již nkolikráte na úady se

žádostí, abychom byli od této dan osvo-
bozeni, dostali jsme ale vždycky za od-

pov otázku, zdali sestry také vyuují
v dome, v kterém bydlí? Na to jsme o-

všem nemohli pisvditi, ponvadž vy-
uují ve školních svtnicích pod farním
chrámem. Kdyby školní sestry \yuovaly
v dom, v kterém bydlí, byl by dm osvo-
bozen od dan.

Ohledn tchto svobodných škol vy-
dala sv. Stolice dne 24. listopadu roku
1876 pro severo-americkó arcibiskupy a
biskupy instrukci, kde se na konec praví,

že ve zpovdnici nemohou býti rozešeni
rodiové, kteí svoje dítky posýlají do svo-
bodných škol, kde mohou víru ztratiti a
mravn se skaziti, aneb do jiných škol,

kde nelze se uvarovati mravní nákazy;
totéž se pikazuje o rodiích, kteí svoje
dítky bez dostateného dvodu a nesta-
rajíce se, aby nebezpeenství svedení z blíz-

kého se promnilo ve vzdálené, posýlají
do svobodných škol, akoli je v tomtéž
míst katolická škola, aneb kteí mají to-

lik jmní, aby mohli dítky své v jiné kra-
jin dáti katolicky vychovati; ovšem že
to platí jenom o zatvrzelých.

Y naší z velké ásti chudé eské ka-
tolické osad mluvil jsem dosud jenom
s dvma dtmi, které chodí do svobodné
školy. Jenom jediný dorostlý muž navšt-
voval, jak jsem se dovdl, takovou školu,
a ten je docela bez víry. Nebezpeenství
posýlati dítky do anglických svobodných
škol, je vtší pi katolících, kteí mluví
anglicky.

tvrtou nedli postní 1883 udílel nej-
dstojnjší pan arcibiskup Baltimoský
v našem kostele svátosf bimování 81 o-
sobám mužského a 87 ženského pohlaví
(z nichž bylo 13 chlapc a 16 dívek po-
sud školu navštvujících), tedy dohromady
168 osobám. Školní dítky byly až na ti
všecky ze tetí tídy. Byly by mohly do-
be všecky dítky také z druhé tídy býti
bimovány ; ale zavládl tu obyej, že dítky,
které jdou k bimování, téhož dne také
poprvé pijímají Nejsvtjší Svátost 01-
tání. Když pak byly zdejší dítky ponejprv
u svatého pijímání, nechtjí více choditi

do školy; aby ted}' nezstaly školní svt-

nice prázdny, ekají duchovní správcové

déle s prvním pijímáním, 1 akoli si pan

arcibiskup Baltimorský peje, aby dítky

již v 7 letech chodily ke zpovdi. Pan
arcibiskup velice se potšil z velikého

potu bimovanc. Roku 1875, pi prvním
bimování v našem kostele, bylo 134 bi-
movanc, roku 1878 141, roku 1880 143,

roku 1883 168. Práv tak se líbily vzne-

šenému tomuto hodnostái katolické spolky

s rytíi sv. Václava v ele, kteí potem
37 v pkné uniform, svými mei saluto-

vali, a když se pan arcibiskup s kostela

do fary navracel, na ulici špalír uinili.

Pipadá mi, že zdejší óeši, kteí se

ku katolickému náboženství piznávají a

chrám navštvují (bude jich pes 2000),

jsou mnohem horlivjší, nežli v Cechách.

Na mši svatou a na jiné pobožnosti, jakož

i na kázaní chodí piln a asto pijímají

svaté svátosti. Ovšem že jest také mnoho
Cech v mst, kteí o náš kostel málokdy
aneb nikdy nezavadí, a jinak také se o

katolickou církev málo starají.

V celku je v Baltimore mezi 340.000

obyvatel 110.000 katolík všech národ-

ností. V celé arcidiecósi Baltimorskó je

210.000 katolík, tedy v mst samém více

než polovika všech. Arcidiécese má 26 (J

svtských a eholních knzi, 137 chrám,
35 kaplí a stanic, 86 farních škol, do kte-

rých chodí 14.000 dtí. V kollejích, aka-

demiích atd. bylo 3000 chovanc. Dále je

v diecési 17 asyl, 6 nemocnic, 28 muž-
ských a duchovních ústav, 8 mužských
kollejí, 19 ženských akademií. Zde nejsou

takové university jako v Evrop. Bisku-

pové vychovávají si klérus v semináích,
pro studia právnická a medicínská jsou

odborné ústavy, taktéž pro tak zvané re-

ální pedmty. Domácích umleckých dl
jsem vidl málo.

Co do nábožensko-sociálních pomr
musíme se do opravdy diviti, jak se správa

státu i obce stará o zachování nedlního
klidu. V nedli nesmí zde v Baltimore

nikdo konati služebnou práci ani nákladní

vozy nesmjí po mst jezditi ; ano hostin-

ským je pod písným trestem zapovzeno
v nedli nápoje prodávati. V zapovídání

pití jsou v Americe skoro píliš daleko
;

jsou státy, které docela chtjí zapovídati

.pití piva a vína, jak jsem se v katolickém

„Hlasu" doetl o Kansasu. Co se týe
tance, panuje tu ješt vtší písnosf, než
ohledn pití.
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Co se týe rovnosti všech oban,
pozná tu pisthovalec z Evropy nco no-

vého, co se nechce každému libiti. Stano-

visko, s nhož se zde lidé jedin posuzuji

a oceují, jsou peníze. Kdysi jsem etl v
„Mtinchner historisch-politische Blátter"

že se v Americe íkává. : „Tento muž stojí

za ^000 dollar", místo: „Tento muž má
2000 dollar jmní". To jsem tu sicev ne-

slyšel, ale nco velmi podobného. ekl
mi totiž jeden zdejší mladý muž, maj et-

nik nkolika dom na nejzazším konci
msta, že tam bydlí lidé bezcenní, „to jest"

— opravil se — „chudí". Již na lodi, která

nás z Evropy do Nového Yorku pepravila,
pozoroval jsem, že Ameriané, kteí v první

tíd cestovali, ani mluviti nechtli o cestují-

cích druhé aueb doceJa tetí tídy, proto

že to byli chudší lidé.

I pes rovnost všech, která se tu staví

na odiv, proniká pece mnohdy rozdíl mezi
jednotlivci a tídami i tam, kde práv
peníze nerozhodují. Když jsem chtl jeti

po železnici z Nového Yorku do Baltimore,

tázal jsem se, v které tíd obyejn jezdí

knží. ekli mi, v Americe že není roz-

dílu mezi lidmi, na železnicích že je jenom
jediná tída pro všecky. Divil jsem se a
tázal jsem se u sebe : „Jak mže bohatý
Amerian aneb vznešená dáma jeti s obyej-
ným chudým vysthovalcem v jednom vag-
gonu? Na cest nevid] jsem ani jednoho
vysthoválce ve vaggonu, a pece jich pi-
jelo jenom na naší lodi pes 200. Tázal
jsem se, odkud to? a dovdl jsem se, že

pro vysthovalce jsou zvláštní vlaky, laci-

njší a horší. I vzpomnl jsem si, že se

mne v Novém Yorku ptali, s kterým vla-

kem chci jeti do Baltimore, totiž v který
as, zda asn ráno aneb pozdji ? Jmeno-
vali mi hodiny odjezdu a pidali: rychlo-

vlak urazí tu cestu skoro o polovici asu
díve, než obyej aý vlak, zárove ale

poznamenali : s rychlovlakem ovšem nepo-
jedete, nebot ten jest píliš drahý. I my
slil jsem, že vznešení a bohatí lidé jezdí

s rychlovlakem. Jednou jsem jel z Balti-

more na venek a pro zvláštní okolnosti
dostal jsem snížený lístek pro duchovní;
když pak jsem se usadil v obyejném vag-
gOnu, tu ekl mi zízenec železniní, pro-
hlídnuv lístek, že tento vaggon je pro mne
píliš špatný, abych se posadil do lepšího

;

to jsem také udlal.
Ameriané jsou celkem pokojný, roz-

vážlivý, spravedlivý národ. V mst Balti-

more není ani jednoho vojáka, ovšem ale

nkolik set policist, kteí mají temn-
modrou od civilního kabátu málo se lišící

uniformu. Mimo n je vidti v uniform
jenom listonoše, a sice v šedivé, a sluhy
telegrafní v erné. Odpor k uniformám,
ádm a t. d. je tu tak veliký, že ve
výkladních skíních neuvidíš obraz knížat,

vojín aneb jiných muž s ády. Trvám,
že by Evropan s uniformou a s ády vy-
volal všeobecnou pozornost a všeobecný
smích. Duchovní všech vyznání neukazují
se na ulici v odvu svého stavu. Svtští a

eholní knží chodí temn obleeni a v
kolláru. Jenom jeptišky je vidti na ulici

v eholním šat, a tak iní prý též nkteí
školní brati:

Když jsem jakéhosi katolíka, echa,
ve vzení navštívil, abych ho vyzpovídal,

tázal se mne jeden vyšší úedník ve v-
zení, který byl v poslední obanské válce

americké generálem, jak se mi v Americe
líbí. Odpovdl jsem, že velmi dobe, po-

nvadž nalézám, že pomry jsou spoádané,
a že jeho krajané jsou rozvážní, mírumi-
lovní, spravedliví muži; a že se jenom to-

mu divím, jak je možno beze všeho voj-

ska žiti v pokoji a v mírn v státu tak ve-

likém, jako jsou Severo-americké svobodné
státy se svými 52 miliony obyvatel. Ge-
nerál odpovdl, že píina toho jest jejich

ústava, že každý Amerian je svým vojá -

kem a musí svoje práva hájiti, a že Spo-

jené Státy mají také vojáky, a sice 25.000

muž, kteí jsou rozloženi v pevnostech,

na hranicích a proti Indiánm obas proti

vlád se bouícím. Celkem se nám Cechm
v Baltimore vede slušn. Ameriané si

váží našeho lidu pro jeho pracovitost a

rádi do práce jej pijímají.

Na Sylvestra.

Obrázek od Vine. Drbohlata.

Byly již tyi hodiny odpoledne. Den
znenáhla se tratil Zjevovaly se svtla.

Msto dostávalo pozvolna svj noní ráz.

A noc se blížila kouzelná — noc v

roce poslední

!

Po mst rozvlnil se ilý život. Nám-
stí vzplanulo v nádhee. Bohaté sklady

pyšnily se svými poklady, jichž lesk pivá-

bil hojn divákv. Stáli tu s okem záí-

cím, bez petržení, a mnohým zima

mocn lomcovala. On toho snad necítil . .

.

Dvée sklad se otvíraly a zavíraly.
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Plnily se tmi, kteí chystali ráno milá-
km svým pekvapení. Byly to vesms
oblieje rozjasnné, spokojeností pekypující.

A ti, kteí je tam vidli vcházeti, sledo-

vali je s netajenou závistí ; ba mnohý si

málomyslnš povzdechl.
Tak kolem bylo množství šumné, plno

hovoru stlumeného a výkik obdivu. —
Ped velikým sklakem stál as dvanácti-

letý pacholík dle obleku z venkova. Hla-
vu ml zahalenou velikým šátkem, jenž
mu i prsa zakrýval, a z oblieje bylo mu
vidti toliko dvó modrých oí. Na zádech
ml nši z pola naplnnou zásobami pro
domov.

Krása všelikých hraek, vkusné jich

uspoádání, výstava drahých látek, zkrátka
vše, co oko mže podrážditi, zaujalo chlap-

ce tak, že cestu k domovu z mysli vy-
pustiv, tichým obdivem vše pozoroval.

Povšiml si všeho. Ba ani ten rytí,

jenž snad ztrativ, rovnováhu ocitl se u
nohou kominíka a tam nebybn spoíval,
neušel zrakm jeho.

Zdálo se, že se tomu uí na pam,
aby o tom doma vypravoval.

Oi se mu jiskily radostí.

O kéž aspo míti jen nepatrnou onu
panenku, která se skrývala za nádhernou
svojí spoludružkou, jakou by sestika mla
rados, neb po malém olovném panáku
pro drahé bratry ! Na sebe si nevzpomnl

;

ml na tom dosti, že vše vidl. Man se

mu vydral z prsou vzdech. Ale nezávidl
tm, kteí kolem nho šastní s nakoupe-
nými dárky spchali, myslil, že to juž
tak na svt musí býti.

Konen se obrátil. Ulekl se, že tak
dlonho tu stál. Vidl, že veer již. Spšn
vykroil z msta nevšímaje si nieho více.

Cesta vedla do vrchu. Proti nmu zava-
nul ostrý, studený vítr. On toho nedbal

;

zimy necítil, byl ješt rozjaen z msta.
Rozpustilé myšlénky opt mu rejdily

hlavou. Ped oima míhala se mu sms
tch lesklých tretek, množství pestrých
figurek, nádherné látky. — Zavíral oi,
aby vše v mysli své lépe vidl.

To ho rozhívalo. Ústa se mu blaže-
n usmívala. V tom opojném rozjaení si

myslil, kdyby tak ml peníze, co by dom
nového roku pinesl.

Místo bochníku chleba — velikou vá-
noku, vtší kus cukru, ba celou homoli a
kávy na dlouho. Tatínkovi by koupil šedý
zimník, který se mu tak v mst líbil

;

mamince veliký šátek a bratrm a seste

hraky lepší, než mají dti starostovy.

Radoval se z toho, že by je tak dobe
podlil a jako by se bál, že by na to

zapomnl, dal se do vtšího bhu. Télem
mu probíhalo píjemné teplo a studený

vtík, jenž mu vanul vstíc, rožhavené

tváe mu mile ochlazoval. V tu chvíli byl

nesmírn štasten. Chlapec vypustil z my-
sli, že na nho doma ekají, že se ho již

dokati nemohou, aby z té zásoby, kterou

pinášel z msta, poslední veer v roce

spsobem slavnostním strávili. On žil tomu
radostnému pocitu, jejž vyvolala skvlá
záe v mst. Kde pak chlapec dvanácti-

letý dovede stízliv uvažovati ! Veškeré

jeho myšlénky soustedily se ve slovecn :

kdybych ml — koupil bych ! Ta slova

mu vyvolala láska k rodim. Lesk v m-
st ho omámil. On jej chtl míti, ale pro

sebe nikoliv, aby bratry, sestru, rodie
potšil. A dít to vdlo, co tak otce nej-

více by potšilo a co matku a jak by se

dobe mli.
O kdybych ml — koupil bych!

Již dostoupil kopce. Obrátil se zpt.

Tam v dolin, v té pláni snhové leželo

msto v objetí noci roku poslední. Pohled
na n byl rozmilý. Nesíslná okna zá-

ila slavnostn a vesele, jako by byla od-

leskem skvlých nadjí, jež dnes uvnit
tak mocn vyklíily.

Tma nebylo. Plný svit msíce a od-

raz svtla jeho o zamrzlý sníh temnotu
zaplašil. Byla to jedna z krásných a vel-

kolepých nocí zimních, kdy je v zái luny
jasným, studeným vzduchem vidti daleko.

Kol bylo v pírod velebn. Stromy
stály tu v mlení, jako v slavnostnóm

oekávání nového — pána; gen nkdy jí-

zlivý vtík zasvištl a hlavy jich naklo-

nil, tak že, zdálo se, jako by šeptaly si,

zdali nový vlada bude všem milostivý.

Chlapec jen chvilku se díval. Myslil

si v duchu, že tam dole, kdyby byli, mli
by se lépe a on, že by uhlídal nových,

krásných vcí astji. — Dal se širokou
' pšinou dol. Vstíc kynul mu les. Nebál
!

se ho, konal tu cestu vícekráte i jeho za-

! smušilé mlení ho nedsilo. Pustil se chut
I ku pedu. Šlo se mu obtížnji. Zmrzly

I

sníh pod nohama mu klouzal, nkde i klo-

I pýtl. Jaksi na cestu nedával pozor, byl

zase zamyšlen.
Konen ocítil se v úžlabine. Zbýva-

la mu jenom cesta do kopce a hned pod
ním byle rodná chaloupka. Byl na malém

I

prostranství. Vysoký les pestával, za ním
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táhla se paseka, tou vinula se eesta na-
horu. Usedl si na vysoký kámen, jenž tu
byl u prosted cesty. Chtl si jen na chvilku
odpoinouti. Zima mu nebylo, ale velmi
píjemn. Liboval si. Tak — nyní pivel
oka a — ocítil se — v mst.

Stál ped oním nádherným skladem,
který se mu nejvíce líbil a hledl do vnit
zase.

Pojednou ozval se vedle nho sladký
hlas a jakás ruka dotkla se jeho ramene.

„Nuž já vyslyšela tvoje pání, chci ti

je splniti. Následuj mne!"
Chlapec spšn se ohlédl. Ped ním

stála vysoká ženská postava. Neznal jí,

aniž kdy ji vidl.
Ach, byla tak spanilá! Oi mu pe-

cházely od lesku, který z ní vycházel. A
co skvost mla na sob!

Obliej její byl podivné krásy. Eoz-
léval se v nm úsmv vného jara. Ve-
likýma oima záícíma pohlížela k nmu
tak mile, tak slibn a ten pohled mu pro-
nikl až ku srdci a blahem rozehrál ho
nejvtším. On necítil v pítomnosti její

ostýchavos, jakou jindy míval, ale jakás
touha ho k ní jímala ; hledl k ní s celou
duše dvrou, jako k tomu, jehož ne-
smírn milujeme. Te vznášela se ped
ním lehce, jako vzdušná víla, sotva se ze-m dotýkajíc. Obracela se k nmu kývajíc
hlavinkou, aby jí následoval.

^
Kolem sklánli se mužové k ní i ženy

i dti bez rozdílu a vztahovali ruce po ní
a stíhali ji zrakoma toužobnýma . . .

Ocítil se ve svtlé síni, kde bylo na-
hromadno bohatství neslýchaného.

Aj, kladla ped nho šedý svrchník.
„Ten pro otce" dla. Veliký pln kvt
pestrých šátek „to pro matku." Na to
hraky pro bratry a skvostnou pannu pro
sestru. Z košíka zmizel chléb, na místo
nho byla tam velká vánoka, pak homole
cukru a kávy mnoho.

On na vše pohlížel utajen, beze slov,

s oima vypoulenýma.
„I tob uštdím" ozvala se milostiv,

„bys se také radoval!"
„O kdo jsi paní?" vyšlo mu konen

z úst. „Kdo jsi, bych [t velebiti a mílo-
vá ti mohl?"

Pod horou v té malé chaloupce ekali
na syna. Divili se, pro tak nejde dlouho.
Již byla veee skoro hotova, jen k ní
scházely malikosti, které chlapec z msta
ml pinósti.

V blízkém kostelíku zavznl zvon.

To bylo podkování Pánu Bohu za starý

rok . , .

Prostední chlapec astji vybíhal ven,

aby se podíval, zdali Karel nejde. Po-
každé však pišel se smutným obliejem.

Otec sedl u kamen. Býval by sám
odešel do msta, ale rozbolela ho noha a

juž dva dny doma zahálel. Matka ped
svátkem poklízela. nemla asu.

„Co dlá to dít v mst tak dlouho"
zasteskla si matka. „Ješt se to nikdy ne-

stalo!"

„Snad se nkde zadíval" podotkl otec.

„Dnes tam je mnoho vcí!"
„Vždy pece jsem mu ekla: Pospš,

s veeí na tebe ekáme! Vše se již klo-

kotá!"
Uplynula chvíle.

Matku tísnila obava. Nikdy se hoch
tak nezameškal. Snad se mu nco nepi-
hodilo? Snad neztratil peníze a dom jiti

se bojí ? Prapodivné myšlénky kižovaly se

jí v hlav.
Ostatní dítky obstoupily kamna. Hle-

dly ^žádostiv na veei — mly hlad.

Cím déle matka na syna myslila, tím

vtší mla obavy. Ba i po zádech ji za-

mrazilo, aby tak nkde na cest — —
Srdce jí zaklepalo. Ne, této myšlénky

se dsila. Láska k dítti dostávala u ní

vrchu. Již zapomnla na zlobu, kterou na
nho mla, že se zbyten mešká. Tohle
juž bylo podezelé. Bychle poala se strojit.

„Pjdu mu naproti. Daleko tuším ne-

bude !•'

„Jdi, jdi" dodal otec. „Jest namrzlo
dnes a s bemenem se obtížn kráí."

Matka již byla venku.
Ustrojila se lehce, že se až zimou roz-

chvla a zuby jí drkotaly.

„Jen rychle ku pedu, tak se zaheji

!

Nešastné dít. jakou mám o nho staros."

Zasvištl vítr a drobný sníh jí s kopce
do tváí metal. Matka pádila rychle tajíc

dech v sob, nedbala na to, že sklouznu-
tím se asto zapotácela. Již se ponkud
zahála. Krev se jí rozproudila po tle,

jen na tváích jí ješt mrazilo.

Šastn došla temene kopce.

Z doliny ernal se proti ní les tak

nevlídn a škared a šuml k ní tajupln,

jako by jí vyhrožoval, že mu chce ob
vyrvati.

Stanula. Hledla dol, zdali se neob-
jevil na cest. Byla prázdna.

„Karle!" zvolala hlasit.



13

Výkik ten snesl se do doliny, ale tam
kdesi u skal se posmšn opakoval a —
zanikl. Ostejší zavanutí jí odpovdlo.

Zase jí u srdce bodlo. Pádila chvatn
pšinou dol.

Te se v letu zastavila. Hledla ped
sebe. Ponkud se schýlila. Dala si ruce

ku celu, jako kdyby svtlu bránila. Z pr-

sou se jí vydral zoufanlivý výkik. Vysko-
ila podšena, jako ten, jenž náhlou ranou
je postižen a letla v ped.

Tam na ticet krok ped ní, u pro-

sted cesty, na malém výstupku, sedlo
cosi schouleno. Msíc tam rozléval plnou
zá. Tylo to nehybné, jako zkamenlé.

Co to bylo?
Oko mateské byste zahlédlo a po-

znalo, že to její syn. Tam sedí vydán snad
k pospasu mrazu, k obti noci roku po-
slední. Proto byl její výkik tak prudký
a zoufalý, vždyt to bylo její dít drahé.

Octnula se u nho. Zatásla jím.

„Karle, Karle, probu se!"

Piklekla k nmu, dotkla se tváí
jeho, vinula ho k sob, jako by ho chtla
zahátí.

Chlapec otevel oi. Ohlížel se kolem
udiven. Poznal matku.

„Maminko!" zvolal radostn.
Matka zajásala.

„Cos to udlal nešastný hochu, co t
napadlo zstati tu v mrazu" bdovala, ale

tou eci její vyznívala radost.

„Te jsem si jenom usedl matinko.
Bolely mne nohy, jenom te a pivel
jsem oi a u

„Byl bys zajisté zmrzl. Jak jsi neo-
patrný ! A nevíš, že na tebe doma eká-
me" dodala matka s výitkou.

Chlapce rozrazila zima. Matka rychle
sejmula mu nši. Pojala ho za ruku a ry-

chle kráela zpt.
Syn jí po boku klusal. Výitka mat-

ina ho dojala, chtl ji njak usmíiti proto
zapoal

:

„Ach maminko — kdybyste vdla,
co jsem si tak myslil, když jsem vše v
mst spatil, jak by nám bylo dobe."
Te se zarazil. Vzpomnl jsi na tu paní,

na dary, které pro nho chystala.

„Takové myšlénky hochu ti nemají
pijíti ani na mysl. Máš býti spokojen
s tím, co nám Bh udlí. Co nám schází?
Milý Karle nemusíme míti, co mají bo-
hái. Chudoba v poctivosti nám srdce také
oslazuje. Vidíš, vidíš, jak by t Biih byl
potrestal !"

Karel byl na rozpacích, má-li íci
matce o té paní, vdl, že ho bude plí-

sniti. Ale vzmužil se. Vypravoval jí, co

se mu zdálo. Nevynechal nieho.
Matka pozorn poslouchala. Tšilo jí

to, že rodim hledl pomoci, že vhodné
dárky jim pál. Vidla z toho lásku a

vdnost k nim, ale musila ho napo-
menouti.

„Jestli pak dít pozoruješ, že v tom
je prst Boží? Tys nám chtl spsobiti ra-

dost, chtPs, aby se nám dobe vedlo,

abychom místo chleba jedli vánoky, mli
cukr a kávu ;

dti, aby mly hraky

!

Tys chtl, abychom se stali bohatými, pro-

tože se ti tento život nelíbí a zapomenul
jsi, že to Bh dobe ídí, že nás tísní,

aby nás zkoušel, zdali jsme dobrými dtmi
jeho. Neslyšel jsi, že jsme si stýskali a

ukazovali na jiné, že se tm dobe vede.

Hle, tys ml sen ! Jaký byl tvj sen ?

Cos vidl? Štstí a to ti shánlo pro nás,

pro dti, ale rozumj dobe, shánlo ti ve

snu, pro tebe chystalo dar, víš jaký?
Smrt, dít, smrt ! Tob chystalo dar oprav-

divý, který by nám zpsobil hoe ne-

smírné. — i myslíš, že vás nemilujeme,
když vám hraek nekoupíme, když se

s vámi nemazlíme ?*

„Ach maminko, odpustíte mi to" že-

bronil chlapec. Nyní poznával, že myslil

chybn, že ml býti spokojen s tím, co

mli. Nevýslovná radost zmocnila se srdce

jeho, pitulil se k matce blíž a v tu chvíli,

kdyby mu všecky krásné vci snesli na
hromadu a ta paní mu je dávala, nevzal
by jich, chtl by zstati radji s mamin-
kou doma v nizouké svtnici, radji v
chudob. Opravdu se na to rozhnval, a

plísnil sebe, co ho to napadlo, že tak po-

šetile rozumoval.
Byli na kopci. Matka se zastavila.

„Pohle tam dol, kde kmitá se ono
svtlo ! V té svtnici by poslední noc roku
byl plá a naíkání, kol stuhlé mrtvoly.

Rozumíš hochu — kol tebe a pamatovali
bychom na ten den, co bychom živi byli.

Zdali bych tebe za hodinu nalezla do-

sud žijícího uprosted lesa, kam's usedl,

abys se potšil štstím ? Srdce mi šeptalo

:

jdi, jdi — chvátala jsem! Sám Pán Bh
vnukl mi do srdce, abych šla a vysvobo-
dila tebe, z híšného klamu. Pamatuj si

to po celý život, a vypravuj jak ruka Boží
stíhá nespokojence se svým osudem!" —

Byli v jizb. Vítaly je radostné obli-

eje. Krátce na to sedli u veee. Matka



14

byla vážná a Karel jaksi s tžkým srdcem
odpovídal na otázky svých bratr o m-
st .. .

Po veei vypravovala matka o Kar-
lovi, co se mu bylo pihodilo, dadouc k to-

mu ješt pouení.
A pak poklekli

Za otcovým hlasem, jenž vroucností se

zachvíval, zvonily hlásky dítek, šeptaly

rety matiny, znl skroušený hlas Karlv
— modlitbu k Pánu Bohu za šastné u-

konení roku starého a prosili za další

milosti, za tutéž lásku v nastávajícím roce

novém.
A vyslyší i"e Pán? — Zajisté, že vy-

slyší !

KRONIKA.
Z Prahy. (Slavnostní rok Cyrillo-Metho-

djský.) J. Emin. nejd. p. kardinál Olo-

moucký vydal v den Božího hodu váno-
ního pastýský list, kterým vyzývá své

diecesány, aby památné jubileum dstojn
slavili, by byli vrnými syny a dcerami

víry katolické, pihlíželi k Eímu, odkud
erstvý zdroj uení spásonosného prýští,

následovali ve všem uení sv. vrozvstv,
milovali národ svj i svou zemi i svou
e, byli vespolek snášelivi, pout konali

na posvátný Velehrad, by se úastnými
stali duchovních dobrodiní, které sv. Otec
v této píin udlil. Co se tkne poádku
slavnosti, ustanovil nejd. p. kaídinál Olo-

moucký, jak následuje: Dne 31. prosince

1884 veer po celé arcidiecósi slavnostní

vyzvánní všech zvon a odpoledne ká-

zaní o významu slavnosti Methodéjskó ve
všech chrámech. Na no\ý rok pedítán
se všech kazatelen dotený pastýský list.

Dne 24. února, pak v den úmrtí sv. Meth.,

slavné služby Boží na Velehrad, 'jichž

hlavn mají se vící ze všech konin
úastnit. Dne 4. ervence po celé diecési

slavné nešpory a kázaní o poutích, jež na
Velehrad podniknuty býti mají. Dne 5.

ervence zvlášt slavné služby Boží s ped-
cházejícím kázáním, v nmž pihlížeti se

má k vydanému pastýskému listu. Odpo-
ledne slavné nešpory, jež koní chvalo-

zpvem svatého Ambrože. Zvlášt v chrá-m Velehradském mají se dne 5. ervence
a po celý oktáv jmenované služby Boží
slavnostn konati. Dne 15. srpna, v den

j

Nanebevzetí Panny Marie, jenž zárove
(

dnem posvcení chrámu Velehradského,
j

konají se slavnosti jako v oktávu 5. er-
vence. O svátku sv. Ržence konají se

rovnž po celé diecési slavnostní služby
Boží a po nešporách pje se: „T Bože
chválíme." Dále nalézají se v listu usta-

novení, týkající se procesí do chrámu Ve-
lehradského a ureny tam dny pro jisté

skupiny mst, spadající do oktávu erven-
cového. V poslední den oktávu dne 12.

ervence pibude na Velehrad mimo jiné

také procesí Olomúcké, mající v ele sa-

mého kardinála-arcibiskupa.
*—* Dle pastýského listu nejd. p.

biskupa Brnnského bude se slaviti v Br-

nnské diecési o jednu oktávu více nežli

v Olomoucké, totiž o oktávu sv. Klementa
od 23. -29. listopadu s pedveerní slav-

ností 22. listop.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se

od 5.-9. ledna v c. k. dvorní kapli na
hrade Pražském. Prvou mši sv. výstavní
ráil sloužiti za etné assistence sám nejd.

p. kardinál arcibiskup Dvorní kaple z-
stane jen jednou do roka pístupna a to

práv tímto výstavem. Od 10. —14. ledna
u sv. Ducha, od 15.— 19. t. m. u sv. Fran-
tiška u kížovník.

Xdtcrární oznamovatel.
*—* Výklady a ei duchovni" na všecky

nedle a svátky roku církevního, i nkteré ei
píležitostné od Bon. Fr. Hakla, dkana a b.

vikáe v Hoicích. Díl I. Nové Msto nad Me-
tují. Tiskem a nákladem Theodora Boehma.

1884. Cena 1 zl. r. . Všech eí jest v tomto

I. sv. 77 a jdou od 1. nedle adv. až do ne-

dle 2. po devítníku. ei voLié jsou z vtšiny

kostry, výklady jsou obšírnjší. Kostry si mladší

kazatel snadno doplní, staršímu postaí. Máme
za to, že tyto ei slovutného p. kazatele ná-

ležejí k nejlepším, které v jazyku . vydány

byly. Ke jest svtlá a pesná, provedení nkdy
mistrné, pravidel hordletických všude dbáno.

Úprava velmi slušuá. Nahledniž a pesvdiž se

každý kazatel sám.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

I

p. Frant. Lhotka, far. v erveném Újezd, dne

,

28. pros. 1884, (nar. v Cernovicích 1. li-

I stop. 1836, vysv. 24. ervence 1862)

;
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p. Alois Langhans, pens. far. v Buchov, dne

25. pros. 1884, (nar. v Jáchymov 13. záí
1812, vysv. 6. srpna 1837).

p. Jos. Schwan, dkan a kons. rada v Sedlci

(Zettlitz), dne 2. ledna 1885, (nar. v Gu-
ratín 28. bezna 1799, vysv. 12. srpna

1823).

Vyznamenáni jsou:

p. Jan Lindacker, Jáchymovský viká a osobní

dkan v Aberfcanech, jmenován k. a. estným
konsist radou;

p. Pavel Pilat
y

far. v Kížkovém Kostelci a

kn. are. viká, jmenován sídelním kanovní-

kem v ^taré Boleslavi.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Ržika, admin. v Hrusicích, za far.

tamže

;

p. Frant. Mller, knz v Heinzendorfu, za

kapl. v Ebersdorfu u Habelschwerdtu v

Kladsku

;

p. Ant. Richter, kapl. v Ebersdorfu u Habel-
schwerdtu v Kladsku, za lokalistu v Lich-
tenvalde;

p. Frant. Vosol, za admin. in spirit, et tem-
por. v Trinksaifenu.

Uprázdnná místa:

Kížkový Kostelec, fara patr. p. Emanuela bar.

Ringhoffera, od 2. ledna 1885;
Lobs, fara patr. nábož. matice, od 31. pros.

1884.

V biskupství Litomickém

V Pánu zesnuli

:

p. Ce. ervinka, os. dek. a pens. far. Dlaž-

kovický, dne 2. pros. 1884;

p. Hyn. Sichrovský, bisk. notá a emer. far.

Boušovieký, dne 18. pros. 1884;
p. Fr. Havlíek, os. dk. a pens. far. Nepo-

myšelský, dne 21. pros. 1884.

Vyznamenáni jsou

:

p. Jos. Richter, os. dkan a far. v Robi
(Hrobitsch),

p. Jos Schierz, os. dk. a far. v Lobendav a

p. Fr. Wnsch, os. dk. a far. ve Warnsdorfu,

jmenováni bisk. notái;

p. Václ. Kretschmer, správce vik. úadu a far.

v Rochlicích,

p. Fr. Ptáník, far. v Hodkovicích (Liebenan),

p. Jos. Bohm, far. v esk. Zlatnikách,

p, Jos Stoessel, far. v Rumburku a

p. Pav. Sehirz, far. v Kónigswalde, jmenování
os. dkany

;

p. František Winkler, far. v Mik ulašo vících

(Nixdorf),

p. Fr. Peche, far. v Ehrenbergu,

p. Jos. Kindermann, far. v Schonbornu,

p. Fr. Schierz, prof. nábož. v Landškrouné,

p. Fr. Sorejs, dk. v Cesk. Dub,
p. enk John, far. v Slatinicích (Deutsch-

Zlatník),

p. Fr. Heidler, far. v Beov (Hochpetsch),

obdrželi expos. canon.

V biskupství Králové-Hradeckém.

Vyznamenán jest

:

p. Fr. Hajzler, far. v Peloui, obdržel expos.

canon.

Ustanoveni jsou

:

p. Fr. Ondráek, kapl., za adm. v Ml. Buku;

p. Jos. Grimm, koop., za admin. ve Vojn.

Mstci, odkudž

p. Jan Jank, far. vstoupil na odpoinek.

V biskupství Budjovickém.

Vyznamenáni jsou:

p. Tomáš Sladovnik, knz diecése Budéj., di-

rektor c. k. polní konsistoe, jmenován Bu-

djovickým estným kons radou;

p. Jan Gabriel, katech, a prof. c. k. gymn.

v Hradci Jindichov, jmen. bisk. uotáem.
Ustanoveni jsou

:

p. Jan Spath, far. v Pedslavi, za far. v Ky-

dlinech

;

p. Fr. Kniha, proz. kapl. v Týnci, za admin.

interkal. v Pedslavi;

p. Jos. Stanek, kapl. v Táboe, za admin. in-

terkal. v Tuapech.
Uprázdnná místa:

Tuapy, fara patr. pana Adolfa Píeifera, do 31.

lena 1885;
Pestav, fara patr. paní Berty Hanelovy, do 6.

února 1885.

Pozvání ku pedplacení na roník XXXV.
„Blahovst" bude vycházet! v témž formáte a dosavadním zpsobu. Pedplacení na roník

XXXV., jehož 1. íslo vyšlo 5. ledna 1885, pijímá expedice (knhkupectví B. Stýbla) v

Praze. Pedplácí se celoron s poštovní zásylkou 3 zl. 50 kr., bez poštovní zásylky 3 zl.

Nejlevnji |pedplatiti lze poštovní poukázkou, budiž však zeteln na ní napsána adresa i po-

slední pošta pedplatitelova.
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Cechové! Katolíci!

Ctitelé sv. Cyrílla a Methodéje všichni!

Když národ velké muže velebí, jižto

veleskutky svými ducha národního osvtili,

vývoji jeho novou dráhu ku spáse a vzd-
lanosti vedoucí ukázali a v proudu vlno-

bitnóm djin svtových lo jeho bezpe-
ným kormidlem opatili, zajisté ctí a ve-

lebí sám sebe a plní tím povinnost, kterou
jemu netoliko vdnost vlastního srdce,

nýbrž i duch djin sám ukládá. Oslavujíce

dležité doby v život muž takových,
obnovujeme zárove památku na n a o-

svdujeme, že si vdomi jsme velikosti a
dležitosti skutk od nich vykonaných, že
si vdomi jsme postavení, které nám skutky
ty v djinách svtových vytknuly.

Velepamátný den pijde nám šestého

dubna r. 1 885, kterým se naplní tisící rok
od úmrtí sv. Methoda, apoštola víry ke-
sanské, zakladatele vdy a osvty mezi
národy slovanskými. Sím jím a jeho bra-

trem, sv. Cyrillem, zaseté, zdárn se ujalo,

a když svtec ped tisícem let unavenou
šíji svou skládal k vnému odpoinku,
vidl setbu bujnou, která slibovala hojnou
že. Po tisíc let sklízeli naši pedkové,
sklízíme my a sklízeti budou naši potomci
bohatou úrodu ze setby Methodovy, kte-

rážto sklízen tim hojnjší bude. ím vr-
njšími zstaneme duchu, kterým svtec
náš pedky naše zušlechoval, v lno církve

katolické a tím ku prameni vn živému
plodonosnó osvty pivedl. Duch ten zve
nás na Velehrad, kde apoštol náš s tímto

sytem se rozlouil, zve nás tam zvlášt
r. 1885, abychom tam obnovili pam sva-

tého muže, nejvtšího dobrodince národ

slovanských, abychom dokázali, že k nmu
lneme touž horoucí láskou jako pedkové
naši, o nichž životopisec sv. Methoda praví,

že v den jeho pohbu „nesíslné množství
lidu shromáždilo se a provázelo arcibiskupa
svého, plakajíce po dobrém uiteli a pa-
stýi, mužští i ženské malí i velicí, bohatí
i chudí, svobodní i sluhové, vdovy i sirotci,

jinozemci i domácí, neduživí i zdraví !

u

Nuže, sejdme se tedy všichni, jižto

k ddictví Methodovu náležíme, sejdtež
se i Vy, Bratí Cechové, památného roku
1885 na Velehrad, abychom úctu vzdali
památce svatého muže: abychom se po-
silnili duchem, kterým apoštol náš pedky
naše do djin svtových jako nové zápas-
níky o víru, vdu a vzdlanost uvedl

;

abychom se poznali a poznajíce se, oba-
polnou láskou a vdomím se tužili, že tak
vznešený dar, kterým nás oblažili svatí

vrovstcové naši, životní sílu svou zacho-
val celých tisíc let a že dar ten, kterýž
byl pojat z ducha, na vné asy ducha
národ slovanských šlechtiti, povznášeti,

síliti a blažiti bude
;
abychom nabyli pevné

nadje, že idea Cyrillo-Methodjská pi-
tažlivou moc osvdí, aby brzo nadejiti

mohla doba sv. Otcem Lvem XIII. tak

horoucn, tak drazn kýžená, kde pokus,

nkolikráte již inný, spojiti ob církve,

západní i východní, opt v jedno tlo, se

stane skutkem z nhož církvi i národm
slovanským blaho a požehnání vzejde.

Dáno v Brn o Božím hod váno-
ním 1884.

Za ústední slavnostní výbor:
Pedseda: Egbert hr. Belcredi, J. V. sk. tajný rada, íšský a zems. poslanec v Lišné.
— Místopedseda: Aug. Kiovský, inf. prelát pi stol. chrámu Pán v Brn. — Jednatel:

A. Hrudika, c. k. prof. real. škol v Brn. — Pokladník: JUDr. J. rytí Lachnit v Brn.
Za odbor slavnostní:

Pedseda: Adam hr. Potulicki, probošt v Kromíži. — Místopedseda: Fr. MarŠOVSký,

dkan v Brn. — Jednatel: Dr. Jos. Pospíšil, kons. rada, prof. bohosloví v Brn.
Za odbor literární:

Pedseda: Em. hr. Pótting, gener. viká v Olomouci. — Místopedseda: Mons. Dr. M.

Procházka, . kanovník v Brn. — Jednatel: VI. Šastný, prof. gymnasijní v Brn.
Za odbor finanní:

Pedseda: JUDr. Fr. ryt. Šrom, íšský a zemský posl., nám. zem. hejtmana v Brn.
— Místopedseda: Fr. Zapletal, dvorní rada, státní návladní v Brn. — Jednatel:

J. Nebovídský, úedník v Brn.
Následuje ješt mnoho jiných podpis.

Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnosti zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

e é

o prvním pikázaní církevním.

Podává Alois Dostal.

„Zasvcené svátky svtiti."

Na hoe Sinaji dal Hospodin národu
israelskómu a veškerému lidstvu desatero

pikázaní, napsav je božským prstem do
dvou desek kamenných. Starostlivá máti
naše církev sv. majíc do sebe onu moc,
zákon sinajský svým patero pikázaní církev,

vysvtlila. Sám Bh odpoal sedmého dne
od svtové práce a nedli tak zasvtil. Na
nás tudy také, bychom i my nedli Bohu
a služb jeho vnovali, bychom nedle a

zasvcené svátky svtili. Úloze té dosto-

jíme nejlépe, kráeti-li budeme stopami
Spasitele svého, sedneme-li s apoštoly ku
poslední veei a se sv. Janem pikloníme
hlavy k prsm božského Mistra; pjde-
me-li s Pánem až na Golgotu utrpení a

postojíme-li pod kížem, uvažujíce o díle

vykupitelském a povinnostech svých k n-
mu — slovem budeme-li v zasvcený svá-

tek celé mši sv. nábožn pítomni. Kristus
na poušti pipravuje se na dílo své postil

se tyicet dní, až zlanl. Chceme-li ve
všem všudy Krista následovati, musíme i

my tlo své krotiti posty, ujmou a zdržo-
váním se masitých pokrm ve dny, kdy
církev sv. tomu velí. Když život svj hí-
chy pokálíme, když klesáme ve tmách,
marn se dovolávajíce podpory a pomoci
mezi lidmi, Spasitel sám nás volá k sob.
Aspo jednou v roce máme se sviti Bohu
svému se svými vinami, trampotami a ži-

vota svízely — aspo jednou v roce se

zpovídati a v as velikononí pistoupiti
ke stolu Pán, vpadnouti do otevené ná-

rue Kristovy a nakrmiti duši svoji chle-

bem andlským. A posléze, když Spasitel

chce k nám pijíti o vánocích a velikono-
cích, když si pipomínáme hlavní dje
života jeho, v pípravném ase všeho svt-
ského hluku a veselí se varovati — v za-

povzený as svatebního veselí nedržeti.

Tot obsah patera cirk. pikázaní.
Dnes dr. p. obrame zetel k prvému,

jež zní „zasvcené svátky svtiti" a uva-
žujme, pro nedle a svátky jsou ustano-

;

veny a jak je máme svtiti, o emž v dneš-

ním pojednání.

Ve druhé knize Mojžíšov (20, 8— 10.)

j

teme: „Sest dní pracovati budeš vše-

!
liká díla svá, sedmého pak dne sobota Ho-
spodina Boha tvého jest; nebudeš dlati
žádného díla v nm, ty i syn tvj, i dcera
tvá, služebník tvj i dívka tvá, hovado
tvé i píchozí, kterýž jest ve branách
tvých." — Dr. p. není zákon tento nej-

yetším dobrodiním lidstva? Uvažujme.
Sest dní pracovati, starati a lopotiti se

budeš, šest dní budeš vydlávati chleb
v potu tvái, šest dní obrácena mysl tvoje

veškera ke hrud zemské a dne sedmého
složíš upracované ruce své, vrátíš se do
své rodiny a pozvedneš oko, s okem duši

svoji k nebesm, sedmého dne poznáš, že

jsi lovkem, jehož úkolem nejen o tlo
se starati, ale i duši nesmrtelnou na pa-

mti míti.

V nedli nedlej

!

Nedli svtiti pikázáno právem nad-
pirozeným i pirozeným. „Pomni, abys

,

den svátení svtil !"' Jak svtíme den ten?
Již ve starém-, zákon, židm naízeno dne
sobotního pinášet i obt Bohu. Sobotu ži-

dovskou nahrazuje u nás nedle, jež zmr-
tvých vstáním našeho Spasitele a sesláním
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Ducha Utšitele na apoštoty posvcena.
ím byla židm sobota, tím nám jest ne-

dle — dnem Pán. Jako židé museli ob
Pánu pinášeti, tak my — kesané v ne-

dli a ve svátek máme býti pítomni a

úastni obti nekrvavé, obti kalvárské,

obti mše sv. Se mší sv. úzce souvisí ká-

zaní a cviení a odpolední služby Boží.

Bh nedal zákona: „ Budeš svtití dopo-
ledne dne sváteního!" ale jasn a zejm
rozkázal: „Den svátení," tedy celý den
od rána do veera „svtití budeš."

Však nejen návštvou chrámu svtíme
nedli, i dobrými skutky den ten posv-
cujeme. Byly asy ve staré církvi, že v-
ící každou nedli pistupovali ke stolu

Pán a jsou dosud i v echách osady, že

o vtších svátcích Pán nebo svátcích Ma-
riánských vící tím nejlépe den ten svtí,

že duši svoji z bemene híchu oišují.
Když už v téhle vci nenásledujeme otc
svých, vždy máme skutky kesanského
milosrdenství. Navštvujme nemocné sou-

sedy, podívejme se na hroby zemelých
milák a vnujme jim velou vzpomínku,
nábožnou modlitbu Nejlépe pak prázdnou
chvíli sváteního dne strávíme, touce po-

uné mravné knihy, ímž se nejen pouí-
me ale i pobavíme.

ím pak, táži se, znesvcujeme nedli ?

Pracemi služebnými nebo tlesnými a to

rolnickými, emeslnickými a továrnickými.
Každý stroj, když dlouho pracuje, vy-

vikle se upotebuje se, a by sebe lepší

byl, pece se pokazí a naposledy zastaví.

Rceme na p., že lovk, nehledíme-li už
na duši jeho, je podobným strojeni, jenž
den ode dne napjat, pohánn jsa, posléze

také se pokazí a klesá bez sil, bezduchá.
Každý lovk, má- li se práce jeho daiti
a vzkvétati, potebuje odpoinku. Kam by
došel pocestný, když by kráel dnem i

nocí bez oddechu ? Klesl by a dále by ne-

mohl jiti. Pišli jsme tudy k tomu že sv-
tití nedli vyžaduje i právo pirozené,
každému lovku vdechnuté v samu pi-
rozenost. Každý lovk má duši a tlo;
o obé jemu jest se starati. Kdo by upíral

dlníku toto pirozené právo, šlape noha-
ma lidskou dstojnost, strhuje svobodného
lovka v pouta otrocká, svaluje na bedra

[

svého dlníka porobu — duševní i tlesní
s

robotu. Mnozí ješt se dobe pamatují, jak
|

rolníci úpli pod robotou panskou, ale ona
j

poroba proti robot nynjší pracovného
j

lidu nebyla zhola niím. Ve starých urbá-
|

ídi (zápiscích) se doítáme, že celoláník

pracoval až tyi dny v témdni s jedním
potahem na robot. Ale nyní chudý dl-
ník pracuje sedm dní v témdni a pi tom
duševn i tlesn hyne. Dje se to nesvdo-
mitostí tch, kteí nedlní prací, tak zvanou
„postarbeit" pipravují dlníka i o odpo-
inek nedlní.

Nejen židé i mahomedáné a jiných
vyznání pívrženci svtili a svtí nedli.

B>. 1792 republikáni Francouzští zamnili
týden v deset dní a teprv desátý den k

odpoinku ustanovili. Ale již zadv léta toto

ustanovení, patrn elící proti ústav ke-
sanské, v nivec obráceno a sedmý den
posvcen.

Nkdo ekne, že jest škoda náramná,
když onch asi (55 dní všechna práce stojí

a vypoítá do krejcaru, kolik by se vyd-
lalo za ten as. Odpovídám, ím více sil

pracovných. tím mén výdlku. Kdyby
bylo cílem lovka nahromaditi kupu pe-

nz a pak se u nich položití a ve prach

se rozpadnouti, souhlasím, ale lovk má
duši a když šest dní o tlo se stará, není

povinností sedmý den na duši si vzpome-
nouti? Nedlní prací žádný nevzejde uži-

tek. Podám jen píklad tento. Jistý ue-
nec vydal v Nmecku knihu, v níž mimo
jiné vypoetl, že nedlní dopravy želez-

ných drah více jsou na škodu než k užitku.

Uadníci prý díve chadnou a musejí do-

stávati záhy výslužnó a etná neštstí, jež

dráhy poškozeným na tlem, dílem jako

bolestné, dílem jako odškodné platiti mu-
sejí, pocházejí z nepozornosti zízenc že-

lezníných, kteí ani jednoho dne v témdni

|

poádn si odpoinouti nemohou.

A myslíte, že onou pílišnou prací ne-

dlní vzniká užitek a blahobyt? Naši

pedkové mli o polovici více svátk než

|

my a pece za Karla IV. takové bylo

v echách blaho, takové provádny stavby.

V Anglii písn svtí nedli a není bo-

hatího národa v Europ. I židé nás ped-

stihují a zahanbují své soboty písn sv-
tíce, a as jim penízem.

Kdo pracuje v nedli, vynahradí si

odpoinek o modrém pondlku. Pirozenost

žádá svého práva.

Každá slušná zábpva je pramenem
k osvžení sil a pobídkou k novým prá-

em. Než zábava nedlní musí se pohy^

bovati mezemi sob píslušuýrni — mezemi
poestnosti, slušnosti a mravnosti. Nedle
nesmí snad býti jenom výhradn dnem
výletu, nemírného pití, zlosti, hádek a vád

v domácnosti, hrubých zábav
;
pak by ne-
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dle byla dnem záhuby, neosvcovala by,

aie síly lidské moila, nedle byla by je-

dem a ne požehnáním, nedle byla by
jicnem, jenž síly tlesné i duševní utrácí

a zniuje. Takový výdlek, kteiý si vydlá
dlník v nedli, nenese požehnání, neb
dvakráte tolik prohýí veer. Vždy si to

vydlal „pos.arbeit !"

Kdo v nedli pracuje, neslyší slova o

Bohu, není úasten obti mši sv ; nedivme
se mu, že podoben nmé tvái, že duchem
svým nad hroudu zemskou se mnoho ne-

povznese. Vždy takový lovk jest jako
stroj 1. ledna natažený a 31. pros. do-

cházející, takový stroj pak za krátko zasta-

vuje svj bh a vrací se do hlíny nepo-
znav ani, že byl lovkem

Výjimkou, kdy práce nedlní dovo-
lena, jest láska kesanská a rychlá poteba,
nutnost. Stane se neštstí, hrozí boue, tu

jest každý pomahati a pracovati povinen.
Veliká škoda by vznikla, kdyby pracovati

dlníci ustali, tu práce nedlní dovolena.

Jaká asi pokroilost a vyhlášená o-

svta onch dlník, kteí v nedli jsou

nuceni pro nízkou mzdu pracovati ? Nejsou
s to, by duchu svému podali potravu, ale

jsou k nevzdlanosti a duchovní zakrn-
losti odsouzeni. Nemají, kde by poznali

mravní pojmy, rozeznali dobré od zlého,

nevdí co duše, svdomí, ctnost, povinnost
a jiné vznešené dary. Všechen jejich po-

krok: krma, brodní se v mrzkém kalu,

ukojení tlesných chtí, vysílení tla a

domácí nepokoje a sváry. A ten poslední
pokrok — nemocnice, hbitov.

Na konec pipadají mi slova ueného
anglického djepisce: „V dob, ve které

prmysl odpoívá a pluh v brázd neinn
leží, ve které z nebetyných komín v to-

várních se nekouí, koná se práce jiná,

kteráž národu menšího užitku nepináší.
lovk — tento vznešený stroj — obno-
vuje a poopravuje se, by píštího dne
s jasnjší myslí, se zostenou pozorností a
odhodlanjší silou tlesnou vrátil se ku
práci své. u Bu nám svatým zákon Boží
a nedlní prazdn ne zhoubou, ne kamenem
úrazu, ale požehnáním, posvcením. Amen.

Bec pohební.
Podává Alois Dostal.

Veškeren svt spjat jest odvkými
zákony. Každá bylina ze zem puící,

!

každý strom z jara rozkvétající, ídí se

zákony kvteny, každý pták ve vzduchu,

ryba ve vod, každé zvíe od nejmenšího
k nejvtšímu rodí se a roste dle zákon
zveny, každá hvzda na blankyt nebe-

ském krá/ vytenými sob mezemi. A zá-

kony ty jsou nepromnitelnó, zákony ty

mají koen a pvod ve všemohoudnosti a

vhlasu Stvoitelov. I lovk od kolébky
až k rakvi poc^ehá nesetným zákonm,
jež zachovává vda i nevda, jimiž se í-

diti musí, nechce-li vyboiti z kolejí, jež

Hospodin lidem na svt vykázal.

Než tyto zákony nezmnitelné pevy-
šuje zákon odvký, zákon hned v ráji jako

kletba na lovka \yslovený, zákon hned
do vínku jednomu každému daný, zákon
všechny k~oky naše provázející, jemuž
není vyhnutí, zákon na každém lovku
písný soud provádjící — zákon smrti.

„Zemeš !" tak pronesla ústa Hospo-
dinova ortel nad híšným Adamem a slova

ta po všechna století zaznívají svtem,
slov tch následuje skutek neodvratný v
záptí veždy. Slova ta píšern hluí nad
kolébkou, kde odpoívá dít, jež sotva do
života vstoupilo, slova ta jako temný stín

pronásledují jinocha — dívku, kteí krá-

ejí teprvé po zápraží svta tohoto, slova

ta jdou za mužem — ženou, kteí okusili

slastí a žalostí slzavého údolí tohoto, slova

ta vidí ped sebou staec na hrobem.
„Zemeš !" To tlo, jež ze svta poato
bylo, zanecháš ve svt, a duše, již Bh
vdech ve schránu tlesnou, vrátí se k Stvo-

iteli svému. A vrátí se opravdu v lno
Hospodinovo, bude opravdu požívati ra-

dostí nebeských?
Kdo žil spravedliv, poestn, komu

zákon Hospodinv byl zákonem, který pl-

níme rádi do slova, kdo pracoval na svt
dle sil sv ých, slovem kdo plnil pikázaní
Boží, tomu se není obávati smrti, ten rád

umírá, veda, že smr jest toliko odlouením
duše od tla, a že duše nesmrtelná odplatu

vezme za skutky své z rukou Nej\yšš?ho.

Máme-li pak záruku pevnou, že slova,

jež jsem pravil vám, vyplní se, že duše
naše spoinou v nárui Boží, když tlo
klesá v temný hrob? Kristus, onen záko-

nodárce a obnovitel pikázaní Z "dum da-

ných, praví plaící Mart a Marii: „Vsta-

ne zase bratr váš" I volám, pá-
telé drazí, k vám : „Neplate, vstane zase

bratr váš," vstane váš otec, vstane vás

I

manžel, vstane vás bratr, vstane váš pí-
I tel, soused, známý. Vždy se neodlouil

r
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s vámi na veky, vždy se sejdeme všicci,

jeden díve druhý pozdji, na nebesích

ped tváí Hospodinovou, kde nám bude
klástí úty z in svých." Proto neplate
a pamtlivi jsouce slov církve sv. pama-
tujte na v Pánu zesnulého na modlitbách
svých. Až trudy a žaly zasednou na hlavy
vaše, až stísnni budete do té duše, pijte
na hrob nebožtíkv, požalujte si s duchem
jeho a sdlená žalos bude poloviní ža-

lostí. Ale nezapomete také v radostných

chvílích, ve šastných dobách zesnulého,

nébrž i tenkráte pokleknouce na zvadlé

tráv, modlitbou vnujte velou vzpomínku
tomu, jenž za vás bude prošiti Pána pán,
jenž okem duchovním bude provázeti

všechny snahy a skutky vaše.

Co Bh iní, dobe iní. Nevyzpyta-
telné jsou cesty jeho. Proto netruchlete

již, ale odevzdejte vše do vle Boží. To
nejlepším lékem, to balsámem na rány i

sebe hlubší.

Na konec pak prosím vás, drazí, smut-

kem stížení pátelé, byste drahému otci

svému byli uznalými a vdnými za vy-

chování, všechny starosti, všechna dobro-

diní vám prokázaná, byste ctnostným a

bohumilým životem radost jemu psobili,

byste všechna slova otcova v pamti
mli erstvé a radami jeho veždy se ídili,

byste asto na tomto posvátném míst,

na hrob i doma na otce pamatovali na
modlitbách svých a dti své ruce spínati

uili k Bohu k modlitb za ddeka, by
mu Pán Bh dal lehké odpoinutí. Amen.

Kec
pi svcení školy.

„Nechtež malikých jiti ke
mn . . : nebo takových jest

království nebeské."

Mur. 10, 14.

Vznešená, v pravd božská tato slova

Krista, toho neb. Pítele dítek, došla opt
splnní svého zpsobem krásným, úelu
svému dstojn pimeným. Postarala se

sl. obec naše o vystavní nové budovy
školní pro mládež svoji.

Není sice bohatá obec tato ni zá-

kladním jmním svým aniž svými píjmy
;

a pec ona nešetíc nákladu ráda pinesla
ob tuto. A pro poíná sob tak zdatn
obec naše? Ponvadž je vdoma sob
vznešeného povolání svého, jež záleží pe-

devším v povinné péi o dorstající ob-
any, jež záleží v péi o mládež, porue-
nou sob božským Uitelem koucím

:

„Nechtež malikých . . .

u A tuto veled-
ležitou povinnost svou vrn plníc koná
tím zajisté dílo nejen sob povinné, ale i

dílo celého národa, vždy vy, velect. zá-

stupcové obce, jsouce otci msta, jste tím
již otci mládeže naší.

Tuhle pak snahu vaši — abyste totiž

byli opravdovými otci obce naší — uzná-
vaje veledstojný zástupce Nejdst. Arci-
pastýe našeho ráil zavítati ku slavnosti

dnešní. Vítám tudíž Vás, veledst Pane,
se všelikou povinnou uctivostí jménem téže

obce naší a prosím, aby posvcen byl
úmysl náš ve skutek uvedený, aby rukou
Vaší žehnající posvcena byla nová bu-
dova školní.

Dstojná to budova, dstojná úelu,
jemuž sloužiti má! A jakýž pak jest úel
školní budovy? Odpov nade vše jiné

vznešená i zejmá obsažena jest v slovích

Pán svrchu položených : „Nechte ma-
likých ..." Úelem tedy budovy této,

úelem veškerého vyuování mládeže býti

má: Ku Kristu P. vésti maliké, „nebo
takových jest království nebeské."

Vyžaduje ovšem doba naše znaných
vdomostí, jež pro život jsou velice po-

tebný a tudíž i žádoucny; avšak nade
vše jiné potebná i dležitá jest vda,
vdomost toho, což pivádí do království

neb., pedevším ovšem u dítek, nebo ta-

kových jest království nebeské." Vdl
pedobe ten vševdoucí a takž i nejlepší

mládeže Pítel a Uitel, co nejvíce radití

má svým apoštolm, tmto píštím mlá-
deže uitelm! A protož i já nemohu v
této chvíli velebné jinak, nežli ku ct.

sboru uitelskému tu srdenou žádost ui-
niti: „Nechtež malikých . .

." Vetež
je, jakž povolání vaše káže a zaež i já

vás prosím: Vetež je ku království neb.,

nebo takových ..." Vštpujte jim po-

tebné vdomosti, avšak ute je také to-

mu království neb.
;
vždy víme, dkazy

toho etné majíce po ruce, že klamná jen

vda od Boha odvádí, pravá ale vda
k Bohu, tomu Prameni všeho vdní, pi-
vádív—

Škola — školka národa. Známo jest

vám zajisté dávné a pípadné pirovnání
školy k zahrádce, v níž pstuje se mladé
stromoví — ili pirovnání školy pro dítky

ku školce pro stromoví. Jako totiž za-

hradník ve školce všecky stromky velice
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piln pstí, jenom aby a již v téže

domácí pd zstanou neb do cizí pdy
pesazeny budou — i na dále žily a rodné
pd své povždy ku cti byly : takž i ui-
tel všecky dítky školní vyuuje a vycho-
vává, by prospívaly — a již ve vlasti

své — nebo v cizin bude jim život trá-

viti — vždycky pak aby vlasti své byly
chloubou. Takž i vy, pp. uitelé, když
útlá srdce mládeže sob svené byli jste

nadechli láskou pro království neb., tak
sice, aby veškeí skutkové její s Bohem
se poínali a s Bohem též dokonávali, p-
stujte u ní také lásku ku království po-
zemskému, k staroslavnému totiž království
eskému, k té drahé rodné zemi naší;

pesn po píkladu neb. Uitele, kterýž u
poslucha svých maje pedevším na ze
teli lá>ku a horlivost pro království neb.,

nepestával pouze na tom, ale vrným jsa

národa Svého Synem, miloval tak vzorn
také lid Svj.

Ano, zasvítil nám stkvlý píklad Jeho.
Zželelo se kdysi tomu Pánu krajanv
Jeho ; On druhdy i zaplakal nad Jerusa-
lemem, nad krajany Svými, kteíž nedba-
jíce pikázaní Božích, zavinili úpadek svj
mravní, ztratili království nebeské i krá-
lovství své vezdejší — vlas svou. O kéž
byli ^uposlechli varovného hlasu neju-
pímnjšího Eodáka svého! — I nadji
se pevn, že po píkladu nejvýtenjšího
Vychovatele mládeže, Ježíše K., budete
vychovávati též vy, pp. uitelé, dítky sob
svené nejprve pro království neb., uíce
je býti lidmi, uznávajícími závislost svou
ve všem od Boha. ,,Nechtež malikých
Hospodin psobení vašemu požehná a vy-
chováte z nich pravé kesany, poctivé
obany, vrné echy, kteí v pozdním ješt
vku žehnati budou památce vaší.

Vzdávaje pak již pedem Vám, Vele-
dst. Pane, za výkon posvcení povinné
díky jménem obce naší, všech pátel škol-
ství a milé mládeže naší, jednu ješt prosbu
vznáším k Vám : Abyst (ráil pi mši sv

,

kterouž potom obtovati budete, modlitbou
vzpomenouti na všecky ty, kdož o dílo
toto, jakýchkoli zásluh sob získali, jakož
i na ty maliké, jichž budova tato bude
uilištm. Takováto modlitba lepší budou
díky, nežli jaké já vám, velect. píznivci
a pátelé dítek školních — by i ze srdce
upímného — vzdáti mohu. I nemohu lépe
již ukoniti než zbožným páním: „Spa-
sena ui lid Svj, Hospodine, a požehnej
ddictví Svému. " V lad. okorný.

Andl a dítko.

Když se k spánku chystá dít,

andl se mu blíží,

dovede je k lžku hbit

a íká s ním modlitbiku

za otce i za matiku
za bratra i za sestiku;
pak je vloží do postele

poceluje ješt vele
na ústech i hladkém ele . . .

a již víka klíží.

Dítko andlíka svého

na dobrou noc žádá,

by je chránil všeho zlého

na tle i na dušice,

aby ráno své matice,

otci, bratím i sestice

mohlo dobré jitro páti,

do školky se chut bráti

a tam . . . vesele si . . . hráti . . .

v tom snu v náru padá.

J. Ježek.

Rodina.
(Pokraování.)

II.

Na zejtí po svátku staekov zapáhl
Michal kon, aby syna odvezl do Vado-
vic, kde chodil do gymnasia. Józa roz-

louiv se s bratry a sestrami, zlíbán byv
od matky, objat od dcka a strýka, jel

s otcem do msta s pevným pedsevzetím,
že nepromaí ani chvíle, aby se kdysi mohl
státi potchou a chloubou rodi. Ujevše
kousek cesty potkali bídný povoz, na kte-

rém ležela prostá truhla, ze ty prken
sbitá. Za vozíkem šlo nkolik osob šepta-

jících Otenáš, a s nimi s díttem na ruce

žena, okolo níž tulily se ti vtší dti.

Všechny dti jako jejich matka, odny
v hadry, s\dící nejvýmluvnji o nouzi,

která je souží. Michal vyhnuv se na stra-

nu a stanuv smekl epici a promluvil ná-

božn: Vné odpoinutí! Józa pomodliv
se také za duši nebožtíkovu, tázal se za

chvíli otce, když se prvod pohební již

vzdálil, í to jest poheb? Michal vypra-

voval synu divnou a smutnou historii o

nebožtíku. „Nebožtík nazýval se Jan Sim-
ák. Byl synem zámožného hospodáe,
který za dívjších as znám byl jako
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vzorný hospodá a poctivý soused; byl též

ode všech soused vážen a milován. Pkné
to bylo hospodáství, na kterém otec ne-

božtíka Jana hospodail, ale do dnešního
dne neostalo ani stopy zámožnosti, která

tam ješt ped 22 lety kvetla. Starý Šim-
ák sešedivl, seslabl vkem a prací, ode-

vzdal v pkném stavu hospodáství synovi,

pi nmž dokoniti chtl dny svého života.

Jan obdržev od otce hospodáství, nepo-
kládal za potebno pikládati rukou k práci,

když mohla ho pece zastávati ele, zvlá-

št že i otec, jak mohl, mu pomáhal, bu
íd moudrou radou nebo též sám pracuje.

Ale staroušek poád víc a více slábnul,

pracovati již nemohl. Jan pak jsa boha-
tým hospodáem, neml se docela k práci,

spoléhaje úpln na eládku
;
jezdíval asto,

žádného trhu nevynechal a do hospodáství
vkrádal se poád vtší a vtší nepoádek.
Nejednou napomínal ho otec, dávaje mu
na uváženou, bude-li tak dále dlati, že

kdysi do bídy upadne. Ale Jan místo aby
poslouchal rady otcovy a vdným byl za
napomínání, dýšící láskou otcovskou, dur-

dil se na starce a ješt astji z domu se

vzdaloval. Vida, že hospodáství klesá, ne-

hledal píiny tam, kde vlastn vzela,
t. j. v sob samém, ale vidl ji v otci,

kterému asto vyítal, že nepracuje, jen
darmo chleba jí; a když se asto vracel

ochmelený, tu íkal, že otec jest v dom
jenom na závadu, že mu dlá pílišné vý-

lohy a tím prý v hospodáství znáti jest

úpadek. Ubohý staec hledl nejednou
pivósti syna k rozumu, ukazuje mu zlo,

které ho nkdy znií, ale syn ani poslou-

chati nechtl íkaje: Nejsem dckem, až

budu chtíti kázaní, uslyším je v kostele.

Šedivý otec nejednou snížil se k prosbám,
aby mu pece posledních dn života ne-

kalil, aby mu dopál umíti v chaloupce,

v které se on a jeho otcové narodili a

umeli. Na také ei otcovy nebožtík Jan
odcházíval z domu; nebo nemohl snósti,

když mu otec na smr vzpomínal nebo mu
do svdomí mluvil. Jednou veer v pro-

sinci, když vítr bil snhem a zima až do
kostí pronikala, vrátil se Jan Šimák již

pozd, siln podnapilý z trhu, na kterém
od rána se dobe bavil s tovaryši pi skle-

nice. Vešed do domu dovdl se, že práv
za jeho nepítomnosti dobyte onemocnlo
a bylo se obávati, že padne. Místo aby
pospíšil do chléva, aby nco poradil, za-

al krieti na všechny, zvlášt na starého,

slabého otce, mluvil, co mu slina na ja-

zyk pinesla, jakoby staec vinen byl ne-

štstím. Konen rozhnvav se ješt více,

že staec mlí zuil máchaje nad ním
pstí: „Lenochv tu nepotebuji! Kli se

mi z domu!" A mnoho se nerozmýšleje

vyhodil starcovi šaty ven. Nešastný otec

zaplakal bolestí a tesa se slabostí, vzal

hl a ubíral 'se z domu. Vycházeje ekl
tesoucím se hlasem: „Kéž ti Bh zapo-

mene dnešní noci ! Kéž nikdy nezakusíš

od vlastních dtí takého zacházení, jakého

já dnes od tebe zakouším ! O Bože ! Bože

!

smiluj se nade mnou!" —
Odešel v boulivé a temné noci z do-

mu. Jan vrhnnv se na lžko, usnul brzy

tvrd a tak v šatech spal do rána. Ráno
probudiv se byl jaksi nespokojen a nikde

otce nevida, poal si pomalu pipomínati

verejší nakládání se starcem. Konen
stanulo mu ped oima v celé své škaredé

nahot jeho jednání, pipomenul si po-

slední slova otcova a cítil velikou bolest

a strašné výitky svdomí. Nepodíval se

již do chléva, v kterém pošlá kráva le^

žela, ale puzen jsa tžkými výitkami sv-
domí, tím rychleji bžel, aby ješt otce

dohonil a odprosiv ho vrátil dom. Urazil

již znaný kus cesty všude se tázaje, zdali

tu otec nocoval a zdali ho kdo vidl ; ni-

kde však nemohl nalézti ani stopy po

nm. Nyní teprv uinil si pevné pedse-

vzetí, že již nikdy píkrého slova otci ne-

ekne, že si ho bude vážiti a ctíti, kdyby
jenom Bh dal, aby ho nalezl. Ale Pán
Bh chtl ho již potrestati za pestoupení

svých pikázaní, jimiž lidé se íditi mají,

aby sé od vné záhuby a neštstí v ži-

vot uchránili. \

Dobhl již do lesíka, ležícího po levé

stran cesty, rozhlížeje se s horenou ne-

trplivostí na všechny strany, když tu

postehl nkolik lidí, stojících nad nja-
kým lovkem, který sedl o strom open.
Srdce zabušilo mu radostí, nebo poznal

v sedícím muži svého otce
;
pospíšil k n-

mu, aby ho vzal dom -- než jaké bvlo

leknutí, když poznal, že otec již nežije!

Hoké slzy prolóval pi pohledu na vlast-

ního otce, jehož bídné smrti sám se stal

|

píinou." —
Józovi kanuly slzy po lících ze žalu

nad ubohým starcem a z lítosti nad zou-

fajícím synem, který zabloudiv ve zlé to-

varyšstvo, sešel s cesty ctnosti a tak tžce

za to v budoucnosti pykati musil. Otec

otev si též slzy a pitisknuv syna k pr-

sm, jehožto žal úpln chápal, ukonil
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vypravování. — „Po pohbu otcov ne-

dalo mu svdomí pokoje; výitky hlodaly

jako ukrytý erv, kterého ve svém ne-

štstí chtl uliti koalkou. Tak rozpil ge

nebožtík Jan. Od té doby íycl -ým kro-

kem blížila se zkáza jeho zdraví a uosdo-

dáství. Poád více pil, zabedl v dluhy,

hospodáství hynulo, až nouze, neodstupná
drr r:ka pijáctví a lenosti, na dobro se v
jeho dom uhostila. Nadarmo jeho žena,

jak mohla bránila se neštstí: ric nemohla
její šetrnost a pracovitost, ježto nebožtík,

co dopadl z domu vynesl a propil. Nyní
pt let uplynulo od oné strašné noci, a

již vezou ho na místo vného odpoinku.
Mladý to byl lovk, mladší byl než já.

Smutn vyplnilo se pi nm, co Pán Bh
ve tvrtém pikázaní praví : r Cti otce

svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobe se ti vedlo na zemi/' — Mezitím
dojeli již k mstu, kde Michal zstaviv
syna, vrátil se do milého zátiší domácího
k obyejné práci za svou m^.ovanou rodinu.

ni.

Snadno poznati, jaké povinnosti mají
dti k rodim, jež nám již Bh sám u-

stanovil za pr\ní a nejvtší dobrodince v
živobytí našem. Rodie davše dtem život,

podle zákona pirozeného, ustanoveného
Prozetelností Boží, ošetují je od prvního
mládí, dokud ony samy nemohou si v svte
pomoci. Co by se stalo s dckem, nemluv-
ntem, kdyby je opustili. Nemluvn, by-
tost ze všech tvor nejbídnjší a nejne-
schopnjší, jak by zhynulo, kdyby Pro-
zetelnost nedala mu za opatrovníky ro-

die. Kolik rodie musí zkusiti obtíží, ko-
lik snésti perzných strastí, než vycho-
vají dcko, než to dcko zane samo o
sob pracovati. Po kolik let pelivé oko
otce i matky sledovati musí všecko co
by bylo dítku dobré a co škodlivé, aby
je i s nasazením vlastního zdraví, ba i

nejednou života zachránili od zlého. S na-
pnutím sil vlastních pracují rodie, aby
dtem pojistili budoucnost, aby jim njaké
ddictví po sob ostavi 1! Pohlednme jen
na matku, s jakou nžnou láskou mate-
skou bdí noci nad nemocným díttem, jc;k

peliv sleduje každý pohyb, každý od-
tech jeho! Sama na sebe zapomíná, oi
jí nejednou ervenají z nevyspání, a ona
by ješc jednu noc nespala, kdyby jen
svoje milované dcko zachrániti mohla.
Om dít zasloužilo té lásky srdené, ja-

kou srdce rodiv hoí k nmu? Oba, otec

i matka, stídav se zastupují, hledí si

starostliv dítte, aby se mu nic zlého ne-

stalo
;
aby dcku zdraví navrátili, dali by

vše, co mají nejmilejšího. Vidí-li dcko
v neštstí, sami sob újmu iní, jen aby
je zachránili, aby mu ulehili v neštstí.

Odkud to, že dti nemají takové vdnosti
a lásky k rodim, jaká jim náleží? To
odtud, že dcko neví a nechápe toho, ím
jsou jemu rodie. Nebo když rodie se

zapením sebe samých o v ychování svého
dítte se piiovali, ono toho netuš :

lo,

ono o tom nevdlo a dospívajíc v léta

nad tím se nepozastavovalo. Jaká to svatá

a zárove šastná povinnost dtí odolatiti

ty svízele, které jim k vli rodie aobro-

voln snáceli. starati se o zpíjemnní je-

jich staroby, zastupovati je v práci a ko-

nen ochotn pracovati na výživu jejich

u vysokém stáí a peovati o jejich oše-

tování v nemoci!
Za tu nezištnou lásku, kterou v srdcích

svých mají rodie k dtem od prvního
poátku jejich žití, jak by dti nemly jim
odplatiti nžnou oddaností a srdenou
láskou i prostou poslušností? Ne z bázn
ped trestem nebo vyddním mají dti
poslouchati rodiv, ale z úcty a lásky,

jaká se zavírá v hloubi srdce pro jejich

první nejlepší a nejoddanjší dobrodince.

I

Kdyby lovk celý vk žil a mnoho do-

I

brodiní od rznýcn osob se mu dostávalo,

j
to pece všechna dobrodiní nevj^rovnala

j

by se tomu, jehož od rodi dostal. Šastni

ti, kteí se mohou tšiti žitím milovaných
rodiv! Kolik dtí osií v mladém vku a

j

eká je mnohdy trápení, o jakém dti, ma-
' jící rodie, ani pontí nemají. Mimovoln

i

pipomínám si píse sirotka, jenž žaluje

;
na svj tžký osud:

Oj ! bda sirotku na tom Božím svte,

jiným lidem dobe a jej bída hnte.

Dceruška u matky pi práci zpívá,

sirotek u cizích slzami se zalívá.

O! mají to záhy poznati dti. ím jsou
' jim rodie. Mají pi každém kroku proká-

j

zati rodim upímnou oddanost a úplnou
dvru. Napomínání k dobrému, ba i po-

kárání, pijmtež s láskou, vdouce, že ni-

kdo na svt nepeje jim lépe než rodie.

Jaký by to byl netvor, kdo by rodie tý-

ral, trápil a sužoval rozliným zpsobem,
kdo by neml lítosti s rodii postavenými

i

v neštstí, starob, chorob nebo v nouzi

;

a opuštní O! také dcko nemohlo by
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nadití se lítosti ani od Boha, ani od lidí.

Takové dti jsou jako V3'vrhelové, nehodný
názvu lovka. A uniknou-li trestu Boží-
mu v tomto život, nemine jich spravedl-

nost Božská po smrti. Snad budou volati

z muk pekelných jako onen bohá na La-
zara: „Bože, smiluj se nade mnou a pošli

otce nebo matku mou
;

aby namoila ko-

nec prstu ve vod a ochladila jazyk mj
;

nebo strašné muky trpím ! — Ale již bude
pozd. Milosrdenství Boží koní dnem
smrti a zaíná samá spravedlnost.

(Pokraování.)

eská kollej ve Vatikáne.

Minulého msíce — a musím již psáti

minulého roku — mli bohoslovci „eské
kolleje" opt jeden krásný — radostný
den, jakého sotva se již asi dokají, dokud
v ím dlíti budou. — Neuplynuly ješt
ani dva msíce od té doby, kdy sv. Otec
s^ láskou otcovskou pijal první alumny
Cechy — se svými vdpp. pedstavenými
a s J. M. ndp. biskupem dr. hr. Fr. Schón-
bornem v delší audienci ; — a hle ! v krát-

kém ase po té Cechm nový pístup do
posvátného Vatikánu dovolen. — J. b. M.
Dr. hr. Schónborn pi poslední audienci

Svojí, — v níž J. S. malý obrázek P. Ma-
rie Staro-Boleslavské — stíbrný a pozla-

cený — ve skvostn vyezávaném rámci
— darem v památku otevení „Collegia

Bohemica" podati ráil, pednesl prosbu

sv. Otci, by mohli eši Otce Svého opt
spatiti. Naež J. S. ihned milostiv ráil
svoliti, ano Sám se tšil, že bude moci
zase „Svoje milé echy" uvidti ! — Než
tu nevím, mám-li pejiti hned na onen
památný den a líiti blažené chvíle

jeho, — a nebo spíše obrátiti se s velý-
mi díky k J. b. M. ndp. Dr. hr. Schón-
bornoví, jenž svým prostednictvím ra-

dostný den ten nám pipravil ! ? . . . Dalo
by se toho mnoho napsati, ím „eské
kollegium" — dobrotivému a pelivému
Otci Svému — jest zavázáno ; ím pak
zvlášt povinni jsme my alumni eši

!

Kdo by také mohl zapomenouti onch ra-

dostných dn, jež
s
jsme zažili za krátkého

pobytu J. b.;M. vEím? jenž od píchodu
Svého — den ode dne vtší náklonnosti

a lásky u alumn, — nových a nových zá-

sluh pro kollegium si zjednával! - - Den
za dnem stával se pro nás vžd}~ dleži-
tjším, vždy památnjším ! Ale nejkrásnjší

památku nám J.
a
b. M. zstavila ped

odjezdem Svojím — Nebo již vdomí
ono, že za nkolik dní nám bude dovo-
leno opt spatiti Sv. Otce, — a co více
— obcovati Nejdražší Obti Mše sv. —
námstkem Samého Krista P. pinášené,
a že z rukou Téhož Námstka — sv. Otce
Lva XIII. Nejsv. Tlo Pán pijímati bu-
deme — nás naplovalo tmi nejblaženj-
šími pocity. — Nastal konen toužebn
ekaný den — památný to 21. prosinec

1884. — Jak mnoho by se dalo o dni

onom psáti, kdyby jenom vše tak snadno
se mohlo penesti pórem na papír jak
to srdce cítí!. Vím však, že marn by
se namáhalo všeliké péro; nedovedlo by
zajisté ani slabý stín všeho toho podati,

co by jenom srdce mluviti mohlo. Kdož
by také dovedl vypsati ony okamžiky, jež

vystídaly se v srdci každého, když dne
21. pros. m. r., a zrovna ne za píznivého
poasí jsme chvátali do posvátného Va-
tikánu; když jsme stoupali na horu a

blížili se více a více komnatám papežským

;

když jsme komnatami tmi procházeli; a

když konen jsme stanuli u cíle v ped-
síni soukromé kaple J. S. — Než tím

touha naše nebyla ukojena, nýbrž stávala

se tím mocnjší, ím bližší byl onan okam-
žik, kdy Sv. Otec se ml objeviti. Nedo-
kavost naše vždy rostla. Konen dáno vý-

stražné znamení a — Jeho Svatost se ob-

jevila mezi dvemi kaple - v erveném
plášti a ráila Všem udliti sv. pože-

hnání. Po krátké píprav zaala Mše sv.

— Nebudu však šíiti slov o tom, s jakou

vroucností a s jakým svatým zanícením

J. S. Nejdražší Obf onu pinášela. Každé
slovo proneseno oním pízvukem, který

jenom o hlubokém vnitním pesvdení
a významu jeho svditi mohl. Ano i akce

rukou — jež sice J. S. slabostí se tesou
— byly dstojné. — Nejvelebnjším a

nejdojemnjším však byl onen okamžik,

když jsme vždy tyi a tyi k oltái pi-

klekali a z rukou J. S. Nejsv. Tlo Pan
pijímali! O tom mi nelze psáti. Laskavý
tená si sám potebné doplní! ... Po
ukonení obcovali jsme ješt Mši sv., kte-

rou u pítomnosti sv. Otce — sakristán

J. S- sloužil, a po té nám sv. Otec ráil

udliti sv. požehnání. — Tím skonen onen

radostný a pro nás nejvýše památný den.

— Doufali jsme sice ješt, že J S. k nám
nkolik slov promluviti ráí, ale k tomu
již nedošlo, ponvadž téhož dne, pro úmrtí

jednoho kardinála již J. S. žádné audience
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nepijímala. Než my i bez toho jsme byli

spokojeni. Dostalo se nám zajisté velikého

vyznamenání, jakého se málokterému ústavu

ímskému dostane. Ano ani „Collegium de

Propaganda Fide" — první Collegium ím-
ské — a první Collegium svtové — do-

brodiní toho dojiti nemohlo. Ze nám štstí

toho se dostalo, jsme ovšem velikými díky

zavázáni J. M. ndp. biskupu Budjovické-
mu dru. hr. Schonbornovi, jemuž voláme
nejsrdenjší „Zapla Pán Bh!" K.

cosi u kamen. D
blickou djepravu

0 pijlnoní.

Obrázek z Vánoc) od Vine. Drbohlava.

U Straák b; rli juž po veei. Na
stole ješt plápolá, v plné zái vánoní
stromek ovšen jse cukrovinkami, pozla-

cenými oechy, svánými švestkami. Na
každé vtvici planila svíika.

Otec sed u stou pohodln dýmal. Ra-
dost mu záila z blieje. Matka kutila

eek práv otvíral bi-

;ht isti si o slavném
narození božského Spasitele.

Jeník dlouhouchvíli stál již na sesli

a hledl na svj ,Jetlém," který si v ad-

vent pomocí ddejkovou v kout postavil.

Byl ozáen malou olejovou lampikou.
Byla to smnce vystíhaných z pa-

píru figurek všehj druhu, od voják až

k pastým ;
dále [usté lesy, nizouké cha-

tre a pod. Nejvýe rozkládal se Jerusa-

lem, msto plno vizí a bání, ohrazené, na
jehož zdech práv| dlostelci stáli poho-
tov k výpalu; pd hradbami prohánla
se pchota i s jípou, jako by se k boji

chystala. Byl tairCerkes vedle Francouze,
Afrian vedle Maájce vše ve svorné sku-

penin. Níže bjly skaliny a koviny.
V nich zvíata, astýi se stády, tu bez-

starostn ležící t pyšn za svým stádem
s fujarou v ústea kráející. I havíi se

zde nacházeli
; p skalách lezli dychtíce

po hrudách zlat9 mnozí kleeli ped Bo-
horodikou s ruama sepjatýma. As u-

prosted zdvihahse malá chatr z lepenky,

V ní Panna Maru se sv. Josefem ; v jeslích

leželo dátko, nilinké, usmívavé, u jehož
hlav oslátko a til stáli dechem svým je

zahívajíce. Ve strop mnoho hlav andl-
ských smvnýc] záících.

Se strany )ravó picházeli chudobní
pastýi nesouce^eránka, vánoky, peinky ;

dále množství emeslník, tu peka se

svým výrobkem, ezník - tam myslivec

se statným jelenem, ženy, dti, ba v zadu
chvátal tam i erný kominík ! Se strany

levé kleeli ti sv. králové ped jeslemi

betlémskými podávajíce Jezulátku skvostné

dary, za nimi houfy jich služebník er-
ných i hndých se slony, velbloudy. A
nad tou chýží vznášel se andl nesoucí

v ruce pásku se slovy: „Sláva na výso-

stech Bohu."
Všude vidti lásku a touhu spatiti

Spasitele. „Betlém" byl v skutku dobe
sestaven.

Ped tím tedy vyobrazením narození

Ježíšova stál desítiletý chlapec Jeník. A
chlapec myslil. Malou hlavou mu probíhaly

rozmanité myšlénky. Znova mu vstoupila

na mysl slova velebného pána, když jim

vyprávl, jak v chudikém chlév narodil

se Pán Ježíš, aby nás vykoupil. Jak bylo

mu zima, jak k nmu nejprve pichvátali

nuzní pastýi, aby se mu poklonili a po-

mohli z nouze Panence Marii. Do slova

si to nyní opakoval. Tady to vidl jako

živé, zcela jak to velebný pán povídal.

Nevýslovná rados pojala toto dít. Man
sepnul ruinky, naklonil hlavínku a zahle-

dl se upímn a tiše do jesliek. O jist

by také doma nezstal a nesl by Ježíškovi

také vánoku, kterou mu maminka dala,

tebas by sám neml nieho

!

Ddeek se ohlédl a uzev ho v ta-

kém postavení usmál se dobrotiv a po-

hlédl vdn k nebesm, a v tu chvíli

letla k nim prosba, aby to dít zstalo
dobrým, nevinným ustavin. Otec ho také

pozoroval a blahý úsmv, který mu po-

hrával dlouho kolem rt, svdil o jeho

radosti nad díttem.
Náhle chlapec se ozval: „Ddeku,

bude již brzy plnoní? 1 '

„Holeku, až bude dvanáct hodin. To
se mžeš ješt dobe vyspati. Jdi Jeníku
si lehnout, vzbudím t pak, nevydržíš to."

„Zaspal bych, ddeku. Spat nepjdu.
Nechce se mí. O, já se velmi tším na
plnoní."

„Bojím se Jeníku, že se nastudíš, a

jsi dosud malý, dues bude v kostele tla-

enice. Zsta letos ješt doma, Panbíek
ti to odpustí", ozvala se matka.

Chlapec zachmuil obliej a v oích
objevily se mu slzy. Vždy se dít tšilo

na tuto chvilku po celý advent. Štdrého
veera se ani dokati nemohlo Nyní juž

bylo po svatveeru a rozhodná chvilka se

blížila — on ml by doznati velikého



26

klamu ! Ne, nikdy ! Již se s tím pochlubil

mezi hochy. Jist budou se ho vyptávati,

co videi, jak se mu to líbilo, jak bylo
lidstva mnoho, jestli také zpíval, jestli

slyšel troubení pastý na kru. Co by
tomu ekli kamarádi? Vysmáli by se mu
velmi a nikdy by mu nevili ! Co hezkých
vcí slyšel o plnoní od lidí cizích, co

mu toho jen ddeek napovídal

!

A ddeek mu slíbil, že ho s sebou
vezme! Pitulil se k nmu, pošeptal mu,
aby prosil maminku, že bude za to hodný,
že mu zima nebude. Upel na tatínka pro

sebný zrak, aby se pimluvil.
Tatínek se mu potuteln usmíval. D-

deek se ho zastal a vzal si ho pod svou
ochranu a — maminka svolila. Jaká to

byla rados. Jen kdyby juž bylo pldva-
nácté! Sedl si k ddekovi a poslouchal
jeho povídání o Pánu Ježíši vyptávaje se

ho na všechny podrobnosti. I na šaty sv.

tí králv i na zlého Heroda. Ptal se,

kde je ta zem, kam museli utíkati, aby
Ježíšek se zachránil. Ddeek mu vše do-

be povdl.
Tak se ani nenadáli, když ozval se

hlahol zvon. Již se chystali na cestu.

Zaopatili se dobe proti zim; zvlášt
matka starostliv Jeníka strojila, že až

byl nevrlým. Chtl juž býti venku. Vyšli.

Noc byla krásná a jasná. Hvzdy se leskly.

Notn mrzlo. Po cestách míhaly se postavy.

Tam se strání táhly dlouhou adou tlupy

zbožných vesnian. Jeník klusal vedle

ddeka. Na štstí byl kostel na blízku.

Mli již na mále, aby se dostali do lavice,

poaly se plnit.

Sedli na píjemném míst. Jeník pro-

hlížel si kostel. Ješt nikdy nebyl v noci

v kostele, pruto inil na nho hluboký do-

jem. Sochy svatých zdály se pohlížeti na
nho až píliš vážn. Piznal se v duchu,
že by se tu bez ddeka bál. Zamkl oka
a jen nkdy pozvedl je a plaše kolem sebe

pohledl. Byl rád, že ddeek rozsvítil

sloupek, aby se mohl z knížek modliti.

Juž mu bylo veseleji. Kolem vládl nepo-

kojný šum a tichý hovor. Na kru již se

ozývaly nástroje, tu klarinet zakvikl, onde
zasténaly housle. — A kostel se ozaoval,
až vzplanul v moi nesíslných svtel.

Tu teprve vidl, jak hezký kostelík

mají. Svatí se mu líbili, nebál se jich, ba
zdálo se mu, že se na nho usmívají. Roz-
hlížel se kolem vesele. Lidstva v pestré

smsi bylo nabito. Jeník byl dychtiv na
to, co se stane. asem zvedal se, aby ku

hlavnímu oltái lépe vidl — ale poád
nic. Ptal se ddeka, kdy bude plnoní.

„Juž brzy," dostal za odpov, „jen

co odzvoní „malikým I*

Konen kostelník chopil se em:ne,
jenž z výžky stropem dol se táhl a zvo-

nil. Jaksi šum utichl. Vše ekalo. Okamžik.
V tom zaznl u sakristie pronikav zvonek.

Ozval se dvakráte a hned plné proudy

zvuk z varhan rozlétly se chrámem. Byly
mocné, celou silou se vydraly a záchvvy
jich se veškerá svtla rozplápolala. K oltái

bral se pan fará s dvma knžími. Srdce

zabušilo nevysvtlitelnou radostí. Vše znlo
zcela jinak, než obyejn jaksi slavnostn,

tak nepochopiteln, jtko by se tušilo, že

jest to okamžik pro lidstvo nejsvtjší,

nejvelebnjší.
Jeníkovi se vydral z duše obdiv. V tom

chaotickém zvueni Dzmanitých ton se

celý rozjail. Hledl ipjat k oltái. Var-

hany se zmírnily, le rozvlnilo se jen

hlaholení jemné, s nm smísily se v mo-
hutný akord ostatní rástroje a poal zpv.

A ten zpv nesl se clrámem velebn. Na-

stala oslava Hospodini. Jeník si zase usedl

a nábožn poslouchal. Oi mel upeny do

záplavy svtel. Ruhky se mu sepjaly.

Zadumal se . . .

Zdálo se mu, že to slyší andlíky
nad prostým chlévem pívající v nádherné

zái. A v tom chlév, :e vidí malinké d-
átko s rukama rozpjtýma as blaženým

úsmvem v hezounké tváice. U nho
matiku záící štstím t za ní vlídný obli-

ej pstounv zcela ak to mel ve svém
„Betlém" — on že tam mezi pastýi

kleí a vánoku, která dostal, Ježíškovi

podává a že on se na ího usmívá.

V tom slyšel zceh zeteln troubení

dvanáct hodin na kru. . . jásající hudbu

na to zpvné hlasy:

Hola, brati vdávejte

do Betléma spchejte

Narodil se ná: Spasitel

náš Vykupitel,

—

i jež provázeny byly laLdnými tony var-

j

han, že zdálo se jako by - to byly dudy
! pastýv, jako by to mi sami zpívali.

I

Píse ta prochvívala sreni - v tu chvíli

cítil se lovk nesen dieko na svt, do

ráje blaženosti.

Mše pokraovala dse. A když knz
! obtoval chléb nejsvtjš.a krev nejdražší,

I rozlehla se chrámem úst všeho lidu oblí-

bená píse: Narodil se Iristus Pán, ve-
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selme se atd. Píse tu zpíval každý. Má
ona v sob cos tajuplného, rozehívajícího,

rozmarného — lovk ji pje s chutí a
radostí nejvtší a pl by ji až do únavy
— znova a znova, jako by veliké štstí,

jež lidstvo potkalo, dokonale pocítil, oce-

nil — jako by vdl, že je spásou naší.

Chrám zpvem se otásal — svtla se

chvla •— vše oživovalo. Tu píse pl
každý. Byly to tóny rozmanité, jež slily

se v jediný ohromný výkik radostného
nadšení

:

Narodil se Kristus Pán

!

Jeníek zpíval také. Umel tu píse
dokonale z pamti. Tenounký hlásek jeho
vmísil se do proudu nesmle, ale ím dále
tím více dostával smlosti. Postava jeho
vypnula se hrd — prsa se mu zvedala
slastí a oka mu planuly. —

Juž bylo po plnoní. Bral se s d-
dekem dom ješt ilý a rozohnný. Vše
se mu líbilo. V duchu pemýšlel, jak to

kamarádm zítra vypoví. Hned ve dveích
ekající ho matce vyprávl, co vidl a

slyšel. Tšil se z toho, že byl pítomen
památce narození Pán.

A když již ulehl, vykouzlil mu sen
znova „narození," ale pestejší, lopší ; vi-

dl andílky vzlétající k nebesm a sléta-

jící k jeslím — vidl Jezulátko ve zlat
— v kmentu. — Šbastnó dít !

Podobenství, paraboly a bajky.

Orá.
Orái orajícímu ve vlhké pd poad na

koleka pluhu nabaluje se hlína, a ta mu po-

ád pekáží v orání. Ale co mívá každý po-

ádný orá pi ruce, aby hlínu poád na koleka
se mu nalepující seškraboval? Mívá pi pluhu

zavšenou železnou lopatku tak nazvanou botku.

Tu té chvíle vytahuje, aby znova nalepenou
hlínu sloupl s koleek. Kdyby tak nedlal, brzy
by vázl práci své.

Podobn dje se v našem život kesan-
ském. Nemžeme dlati niehož dobrého, pro-

spívati v žádué ctnosti, aby odtud duše naší

hned se nechytala pýcha. I když nás pestávají
všecky zlé žádosti pokoušeti, co nás nepestává
nikdy až do konce života našeho drážditi, to

jest — pýcha. Pýchu tu jest nám teba po;1d
v sob pemábati, poád smítati s duše své, a
nemá-li se maiti všecko naše napravování a
duchovní vzdlávání se.

Lýkovec vonný (I)aphne Cneorum L.)

„Jaké to krásné ržové kvítky ! A jak

pkn voní." Tak spolu švitoily dv dvy
Anežka a Ludmila trhajíce si vesele za krásného

dne kvtnového lýkovec vonný na stráni trav-

naté. „Z tak krásných a vonných kvítk do-

spjí asi dobré a chutné jahdky ; nesmímeC

pak zapomenouti, abychom si také na n šly,"

tak dále radily se ob dívky každá s kyticí

v ruce dom se navracujíce. A v skutku ob
za parného dne letního, kdy se nadály, ž<; ja-

hdky budou již zralé, opt ocitly se na zná-

mé stráni. Jedna i druhá radostným hlasem

vzkikly spativše povdomé kíky osypané

lesklými žlutozelenými malvicemi. A již o zá-

vod dávají se do esání
;

již zralé jahdky
podávají si k ústm, aby jich okusili.

„Co dláte dvata zarmoucená?!" v tom

ozval se za kovím hlas staeny jdoucí po ko-

ení
;
„však otrávíte se ovocem jedovatým."

„Ale" — namítaly díviny zpamatovavše

se z prvního leknutí nenadálým zakiknutím

jim zpsobeného — „kvty jeho byly tak spa-

nilé a tak líbezn vonly ; a to ovoce samo

ukazuje se tak lahodné, až se na n srdce

smje."

„I co jest" — dále pouovala žena zku-

šena mladic nezkušených — „po tom po všem,

když ovoce plno jest jedu." K tomu pak ma-

tika moudrá a starostlivá ješt doložila:

„To si dobe pamatujte milé panenky ! že

není ješt každý vaším pravým pítelem, vaší

pravou pítelkyní, kdo pívtiv na vás se u-

smíva, lichotiv s vámi rozpráví."

A dvata nevinná podkovavše se za vas-

nou výstrahu a za krásné nauení tšily se, že

z takého vyvázly nebezpeenství, a že pece
nešly nadarmo, že se navracují moudejší.

Dlažební kameny a venkovan.

Venkovan navštíviv hlavní msto divil se

vida ulice dláždny samým kamením ze skály

blízké domova jeho.

„Jaké cti došli jste milí krajanov!" tak

nemohl se zdržcti vesnian, aby známých ka-

men uepozdravil, „že jste se mezi pány dostali !

u

NeníC pro nám píliš té cti zavidti,"

odpovdly kameny divícíma se krajana svému ;

„dostaly jsme se arci mezi pány ; ale páni po

nás jezdí a šlapají."

Nižší, tlaí-li se píliš mezi vyšší, bývají

, k hanb své za podnož nehodným choutkám

|

jejich. Karel Olman.
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Velíz.

Samota s farním chrámem sv. Jana
Ktitele u vsi Kublova v okresu Kivo-
klátském. Na Velízském vrchu pepaden
byl od Vršovc dle povsti kníže Ja.omir,
zabloudiv na lovu, avšak osvobozen po-

mocí lovce Hovory. Na památku svého za-

chránní, jež piítal sv. Janu Ktiteli,

dal Jaromír namíst tom r. 1012 postaviti

kapli ke cti toho svatého, kterou kníže
Betislav okolo r. 1037 benediktinm 0-

strovským odevzdal. Tito založili zde pou-
stevnu, která poátkem XIV. stol. v pro-

boštství promnna byla ; ve válkách hu-

sitských zkaženo toto r. 1421 až na kostel,

který v minulém století pestavn a r.

1787 faráem opaten byl.

Velis*) jméno pochodí od vol, vl,
volos, veles, velis (Sonnenstier) znaí tura

býka, apisa atd., pohanského sluno boha i

boha slunce, jenž se za dn pohanských
od 410 po narození Pán až do r. J.000
(tuším až do vyhnanství pohanstva z Cech)
na této hoe Veliké vzýval, kterémužto
božství se zde zápalné obti od knží po-
hanských tuto sídlících dnem i nocí pi-
nášely.

Slunobohu slušno bylo dnem i nocí

(pod ztrátou života sluhy poh.) neuhasi-
telným plápolem ohnivým sloužiti a jej

ctíti ; kterému sluhovi pohanskému ohe
boží uhasl, byl za živa upálen.

Tudy tato hora množství popele v sob
chová, nejen okolo chrámu Pán sv. Jana
K., alebrž i na zahradách a polích**) o-

kolo kostela se rozprostírajících, se obje-

vuje. Pi otevení zem, nejen v zíceni-
nách a rozvalinách bývalého monastíru
probošství alebrž i na hbitov kesan-
ském na severní stran, kdež klášter be-

nediktinský ani zbudován s probošstvím
nebyl i^který za kostelem na jižní stran
stál a od Husit ztroskotán byl) jest zíti

zásobu páleného prachu a popele, uhlí a
pálených kamen, cihel a kostí, zvíecích
ba i lidských, jaká pi kopání 1857 v nes-

íslných rozdrobených nádobách mohilo-
vých i tebních hlinných od obtí (treb

a žertv) a upálených mrtvol pozstalých
na celé prostoe se objevila.

*) Velo, Veliš, Velíz též na hoe u Ji-

íua, kdež se podobný sluno-býk vzýval.

**) Na ohražených sadech farských ís. d.

52 a pi domku . 47, na zahradách a polích

Frant. Kunce na hoe Velízu.

Godhartka, Kod-hradka, studánka živá.

Vedle kostela a hbitova na východní
stran nachází se živý pramen v let ve-

lestudené a v zim velmi teplé vody, která

z vnitra hory Velisské se vyinuje a po
hbitov *) a po paloucích zahradách a po-

lích ku severu se vylévá a uvnit zemi
veškerou zúroduje, všecky rostliny tuto

na svažném prostranství na jae kísí,

obživuje a napájí, dostala jméno v první

dob kest, studánka sv. Gotharda, veli-

kého patrona skotu, bravu a havt, za-

chranitele od moru a rozliných nemocí
lidských.

Ona studánka své pvodní pohanské
jméno kestanstvím zde zavedeným ztratila.

Po echách šlovou podobné studánky:

„Boží vody," „Mraenky," Svtice atd.

Tento živý pramen nepochybn za po-

hanství vyléval se z podstarého a posvát-

ného dubu, který býval Himateli, Hím-
bohu, Hromu, Paromu, Perunu, Zeusovi i
Jupiterovi zasvcen. Zde tedy byl okolo

r. 1003 Jaromír vejvoda eský pipjat,

do od Vršovc spohanilých a nekesan-
ských (kteí byli vždy nepátelé neupoko-

jitelni Pemyslovc, tudíž i Jaromíra ke-
sanského) šipkami stíleno, ale bohomyslný
Jaromír vzývající sv. Jana Kestitele byl

zachránn
;

proež vysvobozený Jaro-

mír od Hovory a Pražan rychlým pí-
chodem, rozkázal onen dub, na kterém

pnl na vnou památku stati a církviku
byzantického slohu okrouhlou nepochybn
okolo dubu zbudovati, u nho oltá Pán
postaviti, okolo roku 1012, který dub se

nyní v oltái zazdný nalézá. **)

Tehdáž snad i za kesanství z pod

onoho dubu pramen se vyléval pi oltái

když i chrám Pán sv. Jana K. od uve-

dených eholník sv. Benedikta z vtsen
byl***), však husitským troskotáním (r.

1419— 1430) onoho kláštera a kostela za-

sypal se i pramen živý, který jiný a snad

nynjší bh a odtok dostal.

*) Skoro každá mrtvola na hbitov vedle

chrámové zdi na sever obrácená od sakristie

až ke kapli sv. Jana Nepom. všady ve vod
z podkostela se vyinující ztopena.

**) Srovnej : Cosmu, Háj. Dobnera. Pelzla

Scballera a j. v.

***) Betislav vejvoda daroval kostelíek

na Velísu od Jaromíra zbudovaný Benedikti-

nm na Ostrov u Davle, když byl na Velízu

probošství vystavl. Viz Liber erection. Dobner.
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Obfovišt i Žárovišt pohanské, na
kterém se teby a žertvy ke cti slunoboha
i Velisa jmenovaného pálívaly od lidu

eského, ješt pohanského, kde puštný
Volos i býk (symbolisovaný slunobog) svý-

mi rejdy a skok}' lidu skrze poh. knžstvo,
jaké samo chtlo, výpovdi a odpo-
vdi dával a kde se soudilo

;
bylo ono

místo ped prastarým posvátným dubem,
kdež nyní chrám Pán sv. Jana K., stojí

s okolím hbitovním, farním a rozvalinami
bývalého kláštera a probošství benediktin-
ského.

Tu se jeleni teba ped dubem na míst
pod šírým nebem obtovala, jelen celý u-

pálen, z nhož se prý niehož nepo-
žívalo; protož parohy pálené se vyhrabá-
vají. Tu byl i veliký kanec divoký obto-
ván za híchy lidské, za tou píinou kaní
tesáky v popeli se nacházejí, s pálenými
kostmi.

Tu se býci, jalovice, kozlové,*) be-
rani obtovali, pálili a jich krví se lid

obmýval a kropil, aby od hích oištn byl.

Tato hora Velis byla lidu staroeské-
mu, ješt pohanskému, svatá se svým há-
jem po této hoe rozprosteným a obrost-

lým okolo posvátného Dubu va Slunohohu
(t. j. Volosu) zasvcena.**) Žádný z ke-
san a žid ani eských, t. j. domácích
ani cizích pod ztrátou života nesml se

opovážiti za dn poh. na tuto horu, tím
mén do onoho háje vstoupiti, sice byl
syn smrti, od pohan lapen, bu upálen
ke cti Slunoboha aneb povšen, probodán
neb rozsekán. Jakož sv. Vojtch, který
v Prusku do podobného pohanského
háje zabloudil a usnul se svými tovaryši
v nm od poh. knží lapen a probodán
byl; takž se i zdá že poh. 14. Vršovc
vdce Kochan na knížecím tomto honu
schváln Jaromíra nábožného na tuto horu
posvátnou Velízskou zavedl, aby jej mohl
Slunobohu pod touto záminkou obtovati,

*) Kozla okolo sv. Jakuba Vtš. apošt.

Pán po echách s vží kostelních, se skal a

se stech v prvodu slav. lidé shazovali, krev

z nho chytali a pro padoucí nemoc ukládali

a pi hudb kozla celého spolen spožívali.

Místem o posvícení až posud beran, kohout,

kaer, husa atd. v prvodu hudebním a veselím

na návsích se stíná a tlue dle pradávného
obyeje pohansk.

*) Zde nepochybn býk (Velis) bžek poh.

z kovu ulitý pod posvát. dubem s jiným bžkem
v loví podob ku modloslužb vystaveni, stáli.

ostrovtipný však Hovora pohešiv tuto

oukladnou vraždu, tajn zprávu a asn po-

dal, dív než na tuto horu Velis vstoupili,

jeho manželce Stezislav a Pražanm,
kteí beztoho se ve Vršovce nedvovali,
tudy za patama hned Vršovc byli, když
na koních svých Vršovci rejdy pes roz-

pjaté tlo Jaromírovo na zemi od západu
na východ slunce k dubu skoky provádli
— naposled jej k dubu houžvemi uvázali

a do šípy stíleli. — Nevrný sluha Ja-

romírv svého spolusluhu (Jaromíru vr-
ného) Hovoru Vršovcm zradil, za to ml
také býti i Hovora na dubu od Hivce na
houžvi povšen a umuen podle svého

pána; ale Hovora dal se svým trou-

bením Pražanm znamení, na které oni

juž ekali, kdy na horu Velis mají

vstoupiti, nepochybn byli podporou*)
na stráži neb juž v hoe, ne ale na Trub-

skó a Trubín dle nevrohodného Hájka na
kolik hodin od Velísu vzdálených místech,

což k víe nepodobno jest
;
nýbrž Pražané

z pustého lesa k hoe do posvátného háje

na svtlý prostor na znamení trouby (rohu)

k posvátnému Dubu od východu a severu

vystoupili a Vršovce honiti a jímati po-

ali; v}Tchytralý však Kochan vida co se

dje, prchl z tohoto místa 400 krok do
vzdálené skalní díry (potomní jeskyn) a

stlaním se pokryl, jež se na konci he-
bene skalního na hoe pod skalou jihozá-

padn nad vsí „Hímem" nyní Rublovém
nalézá, a kteráž se okolo roku 1850 roztr

hnutím a svalením vrchní skály nad touto

jeskyní dreící a vysicí kamením svým
vlastním zasypala. Štstí veliké bylo,

že místního duchovního správce, **) který

byl z této jeskyn ped rozsypáním ledva

vystoupil s hostmi, nezasypala. Ona| díra

byla nepochybn za pohanství sídlo poh.

knze bu Kívy neb Vedaloty, Žrece neb
Myklíka. **'*) Tuším pohanští knži na
tomto hbet ili skalním heben od se-

verovýchodu na jihozápad bžícím na ska-

lách lidu poh. pod tímto hebenem na
sever a jich v sborech a hejnech shro-

*) Snad na rovin „Varta" (stráži) nazvané

na severovýchodní stran Pražané stáli a bdli.

**) Veleb, a dst pána Josefa Dmycha
toho asu faráe na Velisu.

***) Na vrcholu hory velí .ské o onom skal-

ném hebenu nepochybn byla obydlí poh.

knží v skalách, jenž modloslužby stídav Vo-

losu vykonávali, však pozdji vše za kesanství

zrušeno a v poustevnictví na néjáký as obráceno.
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máždenómu a poslouchajícímu pi zápal-

ních trebách a žertvách zpívali jako Lu-
mír a na nástrojech hráli jako Záboj na
skalách až se hory a skály pi hmní a

blesku Perunovu otásaly.

Potom prokni (každý) jde kol obti
bohóm slávu hlásaše, stojí v králod. ruko-

pisu, dále : „kamo otík k bohóm hlásat

chodivaše, v soumraky biti se v elo, klá-

sti pokrmi podrva bohóm. Dojdu dvoje

tamo, kde ob povje v slupech dýmu."
Tyto pohanské obyeje i na Velisu se vy-
konávaly a zachovávali. Taktéž pohané pi
upalování zde mrtvol nkolik dní dnem a

nocí pi hrozném zápalu, nežli plápol mrt-

voly požhal a v prach a popel obrátil u~

krutn vali. (Dokonení.)

Na pímluvu sv. Josefa.

V noci ze dne 2. ledna, pišel nezná-

mý a starý již muž ke knzi v E . . .

volaje ho k nemocné, k níž ho chtl do-

provoditi. Ponvadž noc již byla hluboko
pokroila a ulice a obydlí, kamž ml jiti,

velmi špatné povsti požívalo, váhal knz
na okamžik.

„O pojte pece," pravil staec, „jedná

se tu o to, abyste udlil nemocné a staré

žen, která se v posledním tažení nalézá,

sv. svátosti.
4
' Pi takové svaté povinnosti

nerozpakoval se knz více a okamžité šel

s poslem. Akoli noc byla hrozne studená,

nezdálo se, že by staec byl to pozoroval

a jako k upokojení duchovního pravil:

„Pede dvemi budu na vás ekati."
Když dorazili k onomu domu, který

nej horší povsti v celé tamní tvrti poží-

val, zarazil se knz, jenž nesl nejsvtjší
svátost ješt jednou, však pi pomyšlení
na to, že milý Spasitel náš pro híšníky
na tento svt pišel, nezdráhal se déle a

zatáhl za zvonec. Nebylo však oteveno.
Opt a opt zvonil, ale ticho nebylo ni-

ím perušeno. „Vidíte, marn klepám, ni-

kdo neotvírá!" pravil knz, obraceje sena
svého prvodce, jtnž stál trochu opodál.

„Nyní já jednou zaklepám," odvce
tajemný cizinec, a jakmile se dvée otevrou,

vstupte do vnit co nejrychleji, jdte z pí-
má po schodech nahoru a pak najdete

umírající." Slova tato byla pronešena s ta-

kovou dstojností, že oslovený netroufal

si nic proti tomu namítati.

Staec zaklepal na dvée docela zvlášt-

ním zpsobem, dvée ihned se otevely,
knz vstoupil do vnit, šel na horu a sku-
ten nalezl tam ubohou ženu ležící

v bolestech na posteli, která neustále vo-
lala: „Knze, dejte mi knze! Pro Bh
knze ! Nenechte mne pece zemíti bez
knze !

"

A když žádaný nyní k ní pistoupil,
pravila : „Nemohu nijak víti, že knz ke
mn pichází, nikdo zde v dom by ho
sem nepipustil." — „Milá dcero," oslovil

ji duchovní, „njaký staec povolal mne
k vám." — „Neznám žádného starce," od-

vtila umírající.

Konen však podailo se knzi pece,
že ji o svém Božském poslání pesvdil,
žena vyznala se z hích svého boulivého
života s takovou upímnou skroušeností a

lítostí, že knz nad tím žasnul a mimodk
se jí tázal, zdali nevykonávala snad po
celý život njakou pobožnos.

„Všechno jsem zanedbávala vyjma
jednoho „Zdrávasu, který jsem se každé-
ho dne k úct sv. Josefa k dosažení dobré
smrti modlila."

Co se knz nyní k tomu pipravoval,
podati dokonávající Tlo Pán, picházelo
do té svtnice více lidí, aniž však byli

knze vyrušovali.

Knz jí nyní podal nejsvtjší svátost,

udlil jí poslední pomazání a teprvé po-

tom ji opustil, když oištnou duši svou
vrátila do rukou svého Stvoitele.

Poád ješt panovalo v dsném dom
tom totéž ticho; duchovní pišel ke dve-

ím až k svému bytu, aniž se s nkým
byl setkal ; ale když pokojn o událostech

uplynulé noci pemýšlel, došel k tomu
pevnému pesvdení, že onen staec,

který ho k umírající byl vedl, nebyl ni-

kdo jiný, než sám sv. Josef, patron umí-
rajících.

KRONIKA
Z Prahy. Slavnost Jména Jeziš bude

ve farním chrámu Pán u Panny Marie

Vítzné na Malé stran v následujícím po-

ádku slavena: V sobotu dne 17. ledna o

pl 5. hod. ped slavností bude první

slavné požehnání s nmeckými litaniemi.

V nedli dne 18. ledna o pl 7. hod. ráno

sloužena bude první zpívaná mše sv., v

8 hod druhá mše sv. (sloužená nejd. pa-

nem kardinálem), v 9 hodin opt mše sv.,
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0 pl 10. hod. nmecké kázaní a o pl
11. hod. slavná pontifikáhri mše sv., pi
níž editel kru p. Kaaba provede Fhre-
rovu mši. Odpoledne ve 3 hod. bude eské
kázaní, po nm litanie a píse k jménu
Ježíš. Po celou oktávu budou slouženy

mše svaté o pl 7. hod., v 8, v 9 a v 10.

hod. ráno a odpoledne o pl 5. hod. budou
stídav eské a nmecké litanie s písní.

Slavnost ukonena bude v nedli dne 25.

ledna nmeckým kázáním ve 3 hodiny,

po nmž jest slavné sv. požehnání a „Te

deum."
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se

od 15. 19. ledna u sv. Františka u kí-
žovník, od 20. - 24. ledna u milosrdných

bratí a od 25.— 29. ledna u sv. Tomáše.

*— * Rok jubilejní již nadešel. Poátek
jeho byl zvlášt dojemn oslaven na po-

svátném Velehrad piinním vdp. d-
kana Josefa Vykydala. Po odpoledních

službách B. dne 31. pros. 1884 byl kolem
6. hod. veerní Velehrad všecek osvtlen.

1 nejchudší domky byly osvtleny. Velký
slavnostní ohe založen u kíže na kopci

mezi Velehradem a Modrou. Veer 1. ledna

byla slavnostní schze na poctu cyrillo-

methodjskómu pvci dp. Janu Soukupovi,
farái v Doubravici u Brna. — Poláci a

Rusíni iní pipravy, aby dstojn osla-

vili památku nejvtšího dobrodince Slo-

vanstva sv. Methodje. V Rusku naídila
sv. synoda, aby se slavnosC ta po celé íši
konala. I pravoslavní Rusové chtjí puto-

vati do okolí posvátného Velehradu.

*—* Vznešení hosté. V tchto dnech
dleli v Praze nejd. pp. biskupové Brnn-
ský a Budjovický jako hosté nejd. pana

i kardinála arcibiskupa.

*--* Koncem února 1885 bude poá-
dán veejný bazar v místnostech ostrova

Žofínského v Praze ve prospch vnitního
zaízení a opatení kostelních poteb no-

vého chrámu P. na Smíchov.
*—* Spolek Arimatejský pochoval v

prosinci 101 chudých kesan v Praze

;

totiž z obecné nemocnice 43, ze zemského
'blázince 12, z nemocnice Milosrdných bra-

ti 11, z nemocnice Milosrdných sester 29,

m z umrlích kaplí 6; za celý rok 1148
Losob, z nichž dle píslušnosti pipadá na
Prahu 96, na venkov 1031, Moravu 6, Ra-
kousy 2, Hali 2, Štýrsko 1, Uhry 6, Ba-
hvory 1, a 3 neznámí. Od roku 1861 pocho-
váno spolkem v Praze 32.013 dosplých a

mnoho tisíc dítek. — V msíci prosinci

vzdává výbor spolkový díky za udlené
milodary okresním výborm v Beznici,
Vodanech, Vlašimi, Kraslici, eské Ska-

lici, Pelhimov, Nymburce, Plzni, Do-
bíši, Teboni, áslavi, Turnov, Novém
Mst nad M. a Prachaticích.

Z Ruska. (Smutné vyhlídky katolických

Polákv do budoucnosti.) Varšavský gener.

gubernator Gurko a za ním varšavský
rozkolnický biskup Leontij byli jeden po
druhém Da návštv v starobylém a slav-

ném poutníkem míst Censtochov, kde
jak známo nalézá se milostný obraz matky
B., ctný i církví pravoslavnou. Poláci

obávají se právem, aby tento slavný klá-

šter nebyl zabaven pro pravoslavnou cír-

kev. Zabavování církevního jmni, zatý-

kaní katol. knží a odsuzování jich k tž-
kým pracem v Sibirii jest takoka na
denním poádku. Modleme se za katolické

Poláky, aby jim Bh na pímluvu svatého
Methodje jejich tžký osud leviti ráil.

Xrtterární oznamovatel.

*—*
„ Vnec z reci duchovni.

11 Obsahuje

kázaní od hodu Božího velik. až do nedéle

poslední po sv. Duchu a uékteré eci píleži-

tostní. Pro kazatele uvil Frant. Jan eruohouz,
dkan v Dobrovici. Jméno pán spisovatelovo

není neznámo v literatue eské zejména kaza-

telské. Jest tomu již 50 rok, co výmluvnými

ústy slovo B. hlásá. Mnohé ei vyšly tiskem a

nalezly obliby. Nyní ku památce jubilea knze
veterána sebral je bratrovec jeho Jan Nep. er-
uohouz, dkan v Kovarech. Všechny ei vy-

znamenávají se uspoádáním logickým, ušlechti-

lou a pesnov mluvou, výbornými myšlenkami.

Poslouží jako pramen pi hlásaní slova B. Cena
2 zl. Dostati le lze v kuihtiskárn benediktin-

ské v Brn.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

p. Jan Grúschel, íar v Okrouhlém Hradišti

(Scheibenhradiscli), dne 21. prosince 1>^4,

(nar. 10. listop. 1802, vysv. 20. srpna

1827)

;

P. Adolf Jakob, podpevor . Domin., dne 6,

ledna 1885, (nar. 2(j. listop. 1808, vysv,

23. list. 1831).
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Jmenováni jsou:

p. Jos. Kandler, dkan v Slaném, jmenován

skuteným vik. okresu Slánského

;

p. Frant. Krisan, dkan v Mnichovicích, stal

se proz. správcem vikar. Mnichovického
;

p. Jos. ezníek, far. v eslicícb, jmen ován

sekret, vik. Mnichovického.

Ustanoveni jsou

:

p. Gerard Kordule, kapl., za admin. v Sedlci

(Zettlitz);

p. Jos. Kuera, kapl., za admin. fary v Okrou-

hlém Hradišti (Scheibenhradisch)

;

P. Rafael Liská, cl. . prem. v Teplé, za kapl.

v Stanovících (Donawitz)

;

p. Ant. Bárta, kapl. Kraslický, za expositu ve

Schwaderbachu

;

p. Ant. Jakl, za admin. fary v Seifenu
;

p. Frant. Pevrátil, far. v Zvolenovsi, za far.

v Tachlovicích

;

p. Frant. Dražil, far. y Bezddicích (Klein-

bosig), za far. v Plzenci.

Uprázdnná místa:

Seiýen, fara patr. náboženské matice, od 24.

pros. 1884;
Dotterwies, fara patr. obce Chebské, od 7.

ledna 1885;
Zettlitz (Sedlec), fara liber. coll. Archiep., od

7. ledua 1885;
Okrouhle Hradišt (Scheibenhradisch), fara

patr. p. Karla Jindicha knížete Lówen-
steina, od 31. pros. 1884;

Újezd ervený, fara patr. p. Augusta Dorr-a,

od 31. pros. 1884.

V biskupství Litomickém

Vyznamenáni jsou:

p. Jan Grnert, far. v Nové Vsi v horách

(Gebirgsneudorf),

p. Hyn. Jelínek, far. v Doksech (Hirschberg),

p. Fr. Dražil, far. v Bezddicích (Kleinbosig),

p. Ant. Kauler, far. v Kuívodech (Huhner-

wasser),

p. Bern. Jahn, far. v Mikulov (Niklasberg),

p. Kar. Trautzl, far. v Mrzlicích (Merzlitz),

p. Ant. Seibt, far. na odpo. v Liberci, a

p. Ferd. Sieche, knz na odpo. ve Warns-
dorfu, obdrželi expos. canon.

;

P. Ludvik Angermann, adm. fary v Oseku,

P. Vict. Jenatschke, admin. fary v Jeníkov
(Janegg), a,

p. Jos. Kviala, lokal, v Oknech (Woken),
jmenováni osob. farái;

p. Herm. Pitschmann, kapl.,

p. Ant. Hirschmann, katech., a

p. Fr. Fosselt, knz na odpo. vesms v Li-

berci, obdrželi synodalie.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Kneissl, far. v Blatn (Platten), za far.

Údlicích (Eidlitz);

p. Fr. Kes, admin. v Sobéchlebech (Oberklee),

za far. tam že;

p. Václ. Jelenecký, kapl. v Boku (Górkau),

za admin. v Blatn (Platten).

V biskupství Králové-Hradeckém.

V Pánu zesnul:

p. Ant. Lucké, far. V. Boroviky na odpo.
ve Velké Borovici, dne 5. ledna 1885, (nar.

v Rokytnici 11. srpna 1818, vysv. 25.

ervence 1844).

Vyznamenáni jsou

:

p. P. Dusilek, far. ve Lhot Zálesní (Hutten-

dorf), a

p. Fr. Kozák, far. ve Bramé, jmenováni est.

dkany

;

p. K. Nickel, far. v Harrachov,

p. Jan Slezák, far. v Poniklé,

p. Jos. Pacholík, far. v Roztokách,

p. Jos. Sedláek, far. v Kalné,

p. Fr. Proschwitzer, far. v Niederhofu, obdr-

želi exposit. can;

p. Jos. Votoka, kapl. v Rokytnici, farní sy-

nodalie.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Leder, far. Damníkovský, za far. v

Cermné

;

p. Jos. Sonský, kapl ermenský, za admin.

v Damníkov
;

p. Ant. Pitter, za katech, šk. mš. v Pardu-

bicích,
y
a

p. Ant. Šklíba, kapl. Poliský, za provis. ka-

tech, v Hlinsku.

p. Dom. Faltus, far. v Rohozné, vstoupil na

odpoinek.
Uprázdnná místa:

Damnikov (Thomigsdorf), fara patr. kníž. Lich-

tenšteina, od 22. pros. 1884

;

Vojno Mstec, fara patr. paní hrab. Clotildy

Clam-Gallasovy, od 1. ledna 1885;

Zbislav, fara patr. p. hrab. Osvalda Thuna, od

1. ledna 1885;
Rohozná, fara patr. obce téže, od 1. ledna

1885.

K tomuto [íslu pidán jest |se-

znam knih vydaných nákladem knihku-

pectví B. Stýbla v Praze.

KocníkyBlahovsta 187(3. 1877.
(

1*78.1

1879 lze tamtéž obdržeti za poloviní cenu.!

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a iáieversa v Praze.



Roník XXXV. V Praze 25. Ledna 1885. íslo 3.

Vydává se v Pedplácí se

15. a 25. kaž- M^flB A ^^1 PPI v

dého msíce. BB I A I flTB lft I M WLm \kach. ádných

BLAHOVST. knihkupc
Redakce :

v kníž. arcib. se- B I Oj
' W Hfll^Rt celoron zl. 3.

-

minái, . 190-1. ^^ffJMA«MMJ™ ^Mr W JUMF i&EI postou

Expedice: f

pololetn
„ 1.50

knéhkupectví
postou . „ 1.75

ULASI UMU.
jímá.

Nedošlá ísla —
'déeTmsíci!" Majitel: FR. SRDÍNKO. Redaktor a nakladatel : fr. krásl. ^epíodátíif

„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písli xiv, 34.)

Radulfa píjmím Vroucího homilie:

V den oisováni P. M. neb Hromnic.

Když se naplnili dnové oi-
šování Marie podle zákona
Mojžíšova, nesli jej do Jeru-
saléma. (Luk. 2, 22.)

Dnes, brati nejmilejší, slavíme oi-
šování blahoslavené Panny a matky Pán.
Proto také pedítati dává církev sv. evan-
gelium, kdež jest o tomto oišování jejíme a iní nás v nm pozorný na tverou
sob jaksi odporující vc, totiž, že istá
se oištuje, že Bh se obtuje, že Vyku-
pitel se vykupuje a že staec skoro již

nad hrobem stojící plesá a za šastného
se pokládá. A]e pro ' pak, brati moji,

chtl Pán istou matku svou oistiti, ana
toho potebí nemla ; neb sebe, Boha, o-

btovati ; neb sebe, Vykupitele, vykoupiti ?

Z trojí píiny chtl tak uiniti, aby totiž

ukázal, že on nepišel zákona rušit, ale

naplnit a potvrdit (Mat. 5.), aby nám ve
všem zanechal píklad pokory a aby nás
híšníky od vin vykoupil, zaplativ za nás,

eho dlužen nebyl. Pedn tedy ukazuje
nám sv. evangelista na oišování Panny
nejsvtjší, když dí: „Když se naplnili

dnové oišování Marie podlé zákona Moj-
žíšova," rozumj, inila, co initi mla o-

išováním sebe. Zákon Mojžíšv totiž na-
izoval : Zena ponouc porodí-ii pacholíka,
neista bude za sedm dní, a dne osmého
obezáno bude nemluvátko, ona pak za
jiných tidceti a tí dn zstávati bude
v krvi oišování svého, aniž vejde do
svatyn. Když pak se vyplní dnové oi-
štní jejího, tyicátého dne pinese syna
do chrámu s obtmi, beránkem totiž a

hrdlikou neb holoubátkem. Pakli by d-
veku porodila, neista bude za dv ne-

dle a jiných šedesáte šest dní zstávati
bude v krvi oišování svého, aniž vejde
do svatyn, až když osmdesátého dne s

obtmi pijde do chrámu. (III. Mojž. 12.)

Pozoruj mež tedy piln tato slova zákona
a sice nejprve dle písmene. Praví totiž

písmo 3V., že žena, porodí -li pacholíka,

neista bude po sedm dní. Peblahoslave-
nou Rodiku Boží, nejmenuje neistou,
aniž dí, že by nadzmínnómu oišování
byla podrobena. Z toho vysvítá, že bla-

hoslavená Panna, která z Ducha sv. po-

ala, oištní nepotebovala. Jestli že,

brati moji, matka vší istoty nezpouzela
se zákonu oišování podrobiti se, co má-
me tudíž initi my, lidé neistí a bezbožní,

každodenního oišování potebí mající?
Hle, matka vší istoty a svatosti nezdráhá
se podvoliti se oišování a lovk zpouzí
se obmyti se oistou kajicnosti a lítosti?

— V duchovním pak smyslu vyrozumívá
se zde ona duše vící, jež pijavši slovo

Boží, dobrou vlí a šlechetným pedsevze-
tím uvnit srdce svého poíná plod svatého
života 8 -zevnit roditi jej poíná dobrými
svými skutky. Avšak duše taková nesmí
se ješt považovati za istou, ale spíše za
neistou. Nebo kdo jest s to, a by i byl
sebe spravedlivjším, chlubiti se, že jest

srdce istého ? Musí se tedy pokládati ped
obliejem Pán za neistou a to obzvlášt,
pokud její obrácení ješt jest nové a ne-

dozralé, jakéž musí v den osmý, to jest,

skrze víru a pro víru vzkíšení, se obezati
od zastaralé a pošetilé navyklosti : ano
ona musí také po celých tyicet dní, to

jest, po celý bh života vezdejšího, oišo-
vati se od hích pedešlých skrze pokání

3
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a dle pedpis církevních, musí se v slzách

obmyti, které prolila dílem za píinou
svého upamatování se na hichy své, dí-

lem za píinou touhy po vlasti nebeské,

až pak posléze po skoneném život ve-

zdejším s plodem svým, s obtí nejsvtj-
šího Beránka a istotou hrdliky a nevin-

ností holubice do chrámu vlasti nebeské
bude smt vejiti.

Za druhé praví sv. evangelista, že

Bh, jsa obtovnost sama, v obt pinesen
byl, když dí: „Nesli jej do Jerusaléma,
aby ho postavili ped Pánem, jakož psáno
jest v zákon: že každý pacholík otvíraje

život, svatý Pánu slouti bude." Ponvadž
totiž Bh v Egypte zachránil prvorozence
žid ped smrtonosným andlem, chtl
Bh, aby pede vším vše prvorozené jemu
obtováno a posvcováno bylo. Podle to-

hoto ustanovení chtl i Pán náš, Kristus
Ježíš, sám Bohu Otci nebeskému obtován
býti, aby totiž obtí tla svého s Bohem
usmíil nás. Aneb mohl-liž jinakým zp-
sobem Bh s lidmi býti usmíen? Kdyby
byl lovk obtoval sebe samého Bohu
Otci, jsa híšníkem a vinníkem, zdaliž by
jej nebyl spíše urazil a rozhnval, nežli

jej usmíil V A kdyby byl obtoval neho
ze svých vcí, na p. beránka neb kozlátko,

neb cosi podobného, nebyla by to obt
malicherná, nedostatená, aby vyhladila
vinu jeho? A kdyby se byl andl obtoval
na míst lovka, nebyla by obt taková
nad obti lidské píliš vznešená? „Proto
Slovo tlem uinno jest" (Jan 1

.},
aby

lovk, ve všem božího požívaje zalíbení,

na míst lovka obtován byl a tak Boha
s lovkem smíil, jak sám Otec nebeský
o tom svdí, jenž pi ktu jeho v ece
Jordán takto o nm vyznal : Tento jest

Syn mj nejmilejší. v kterémž mi se do-

be zalíbilo. (Mat. III., XVII.; Mar. i.)

Jestliže my, brati, nkdy se prohešujeme
a Boha nkdy urážíme, nevyhledávejme
smíení skrze sebe, ale skrze Krista, skrze
nhož jedin naše modlitby, obti a žá-

dosti od Boha Otce píjemn pijaty býti

mohou. Proto také všeliká modlitba naše
dje se ve jménu Ježíše Krista a zakon-
uje se slovy: Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho.

Za tetí ukazuje sv. evangelista, že

Vykupitel svta se vykupuje, když praví:

„A aby dali ob, jakož povdno jest

v zákon Pán, dvé hrdliek, aneb dvó
holoubátek." To byla ob, jakouž oby-
ejn chudí pinášeli, nemohouce v ob

dáti beránka. Hle, Pán nebeský pro nás
chtl se stá ti chudikým a tak se ponížil,

že chtl pro nás býti vykoupen. Dána
byla totiž ob, která se za ty pinášela,
kdo v híších poati a zrozeni byli, za
Pána, jenž v híších ani poat ani zrozen
nebyl. Vykoupen byl také podlé toho, co

pikázal Bh skrze Mojžíše, aby prvoro-
zený, nebyl li z pokolení Levi, vykoupen
byl pti loty stíbra (Lev. 27, 6 ). Chtl
nám totiž pokoru života jak slovem tak

píkladem doporuiti. A sice doporouel
pokoru píkladem, když, jsa Bohem vše-

mohoucím, narodil se pedce chudiký, a

pro nás chudobu sob zvoliti ráil
;
když,

jsa Vykupitelem svta, vykoupen býti

chtl
;
když, jsa králem nejmocnjším, chtl,

aby dáno bylo za nho výkupné; když,
jsa Pánem všech lidí, chtl lidem býti

podroben. Proto dí on sám : Syn lovka
nepišel, aby si sloužit dal, aby byl
obsluhován, nýbrž aby sloužil. (Mat. 20,

28.) A pokoru doporouel slovem, když
ueníkm svým ješt smysln smýšlejícím

a o pednost se hádajícím pravil : Kdo
vtší jest mezi vámi, budiž jako menší

:

a kdo pední jest, jako služebník; (Luk.

22, 26.) tím pouoval je, aby toliko o po-

koru mezi sebou závodili. A tím krotí i

naši pýchu, nebo radji panovati, nežli

poddanými býti chceme. Opovrhujeme
chudobou a pokorou a zlatu ped Bohem
a ped spasením duší pednost dáváme.
Proti takovým žehrá apoštol: Již zajisté

ovšem hích jest mezi vámi, že máte soudy
mezi sebou. Pro radji kivdy nesnášíte ?

(1. Ko. 6, 7)
Za tvrté pedvádí nám sv. evange-

lista starce proroka, již již nad hrobem
stojícího, kterýžto když spatil, po em
toužil, smrti sob žádá. I líí nám ho jako

muže, jenž hoden jest Bohu vydati sv-
dectví. Nebo byl spravedlivý, dávaje kaž-

dému, což jeho jest
;

byl bohabojný, ne

bázní služebnou, ale synovskou, jelikož

bál se s láskou a miloval s bázní Boží,

oekávaje Vykupitele ne s pochybováním,
ale s jistotou. A Dnch sv. se svými sed-

merý dary byl v nm. Tento lovk mo-
dlitbou a žádostí zasloužil odpov od

Ducha sv., že neuzí smrti, léby prvé

uzel Krista Pán. I pišel, ne snad ná-

hodou, ale veden Duchem sv. do chrámu
a tímtéž Duchem sv. osvícen poznal v dítku

Kristu Pána a vzal jej na lokty své. O
kdo jest s to, aby pochopil velikou rados,

jakouž ml staec, když Vykupitele svého
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i celého svta, po nmž tak dlouho toužil,

tak dlouho vzdychal a jejž tak drahn let

oekával, nyní na své oi vidl, jej na své

lokty vzal a jej choval s plesáním? Ne-
moha velikou radost svou ani vyjáditi,

ani zamleti, u vroucím díku vylévá srdce

své, žehná za nestihlá dobrodiní sob pro-

kázaná Bohu a praví : „Nyní propouštíš

služebníka svého. Pane, podle slova své-

ho v pokoji." Jako by íci chtl: Nyní,

Pane, když jsi vyplnil, cos pislíbil, žá-

dám, abys' mne v pokoji propustil, nyní,

když po zakušené veliké radosti této smrti

nepocítím. A pro se tak raduješ, o stare
blažený? Ponvadž vidli oi mé spasení

tvé. Oi mé zevnjší, tlesné tvé zevnjší
tlo, oi mé pak duchovní tvé skryté bož-

ství. Jejichž obou spojení jest spasení tvé

a naše; spasení tvé, ponvadž je udluješ;
spasení naše, ponvadž pijímáme a poci-

ujeme ono dobrodiní, kteréž jsouc spasi-

telné, jest všeobecné. Protož následuje:

„Kteréž jsi pipravil ped obliejem všech

lidí. Svtlo k zjevení národm, až po-

saváde zaslepeným, a k sláv lidu svého
israelského, z nichžto Kristus dle tla se

narodil. A ponvadž dnes onen svatý sta-

eek Duchem sv. tak osvícen byl, že

svtlo veškerého svta poznal a na rukou
choval, proto vešel v užívání obyej v cír-

kvi sv., že všickni dnes rozžaté svíce,

Krista pedstavující, v rukou nosíme. Ohe
totiž znamená božskou jeho pirozenost;
vosk, dílo to panenských s'el, znamená
opt jeho pirozenost lidskou, kterouž
z Panny peisté na sebe vzíti ráil. O
vyhledávejmez tedy, brati, všemožným
zpsobem oištní duší svých; vykupujme
híchy své udílením štdrých almužen;
obtujmež Bohu v obt zápalnou hrdlií
istotu a holubií nevinnost svou. A jako
obojí tento druh pták misto zpvu spíše

naíká, podobn i my, dokaváde zdržujeme
se v tomto slzavém údolí, ustavin vzdy-
chejme a jako sv. Simeon po spravedlno-
sti žíznme a lanme. Snažme se dosíci

pokoje a uvidti dobrých dn, abychom
návštvou Boží jsouce osvíceni a radostí

Ducha sv. naplnni, syti dn pozemských
s plesáním propuštni byli ku branám
smrti, kdež vn žiti budeme, skrze Kri-
sta Pá.na našeho, Jemuž budiž est a sláva
na vky vkv. Amen.

Promluva
na svátek Oišování Panny Marie.

Napsal Alois Dostál.

Vidíme-li nemluvn v loktech starco-

vých, vždycky podivné myšlénky kolují

hlavami našimi. Jeden na prahu života a

druhý na prahu smrti, jeden zaíná žiti,

druhý život dokonává. Jsou dtmi oba,

rozumjí si nejlépe a rozpráví spolu neli

ústy aspo oima.
Dnes zabloudili jsme zrakem do chrá-

mu jerusalemskóho. Den co den usedá v
lavici staec s blavým vlasem, vráskovi-

tým elem, vyhaslým okem. Hlavu naklo-

uje na prsa a ústa šepotají. Je pohížen
u vroucí modlitbu. Snad njaká vina tiží

jako balvan prsa jeho? Nikoliv, Vždyt to

nevinný staec! Odinil vše na tomto
svt. Co tedy zdržuje jeho kroky, co

zdržuje ho ve chrám? asem z modlitby
se vytrhne, pohledne rychle ku dveím,
jakoby nkoho ekal. Však opt sklamán,

znova klesne a pohrouží se v modlitbu.

Oekávaný ješt nepišel.

Nedaleko stará stíbrovlasá žena také

tak v modlitbu ponoena, také tak obrací

zraky toužebn ku dveím, jakoby nkoho
vyhlížela, po nkom pátrala.

Tu pichází chudiká matka, záící

radostí nekonenou. Šat chatrný kryje

tlo, a na ruce nemluvn. Matka kráí ne-

jistým krokem, ze tváe jí mizí mráek
skrytého bolu, obliej se jasní, a mladá
matka kleká ped Hospodinem. Pak ode-

vzdává dar — dvó holoubátek a ješt jed-

nou pokleká, dít k srdci vine a z oí
inou se jí slzy radosti nevyslovitelné. D-
kuje Bohu za milost, že stála se matkou
a vyprošuje svému dítti zdar a požehnáni.

Ve chráme Maria Panna se synem Ježíšem.

Staec rychle jako jinoch vyskoil
z lavice, spje k matce, vítá ji, bóe její

dít na své lokty a svadlými ústy jeho
zní slova: „Nyní propouštíš, Pane, služeb-

níka svého, v pokoji, nebo vidly oi mé
spasení, kteréž jsi pipravil ped obliejem
všech národ jako svtlo k osvícení po-

han a k sláv lidivého isralského." Pak
se obraci k matce a podávaje jí dít, praví

prorockým hlasem : A tvou vlastni duši pro-

nikne me.
O jak blažená, jak slastná a zárove

boluplná, zlovstná slova Simeonova! Bu-
deš spasením národ, osvícením pohan,

3°
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slávou lidu israelského — ale pi tom všem
tvoji duši, matko, pronikne ostrý me.

Maria byla prosta prvotného ili d-
diného híchu, ctnostná Maria ani žádné-
ho tžkého poklesku za celý život se ne-

dopustila, Maria, která dle slov sv. Ber-
narda, „sama bez poskvrny híchu poata
byla, i bez poskvrny a v istot poala,"
pichází do chrámu jako žena kterákoliv
národa židovského, by dosti uinila zá-

konu oišování. I pipadá nám otázka,

pro se podrobila onomu obadu, sama
jsouc istá a oištní nepotebujíc ? Týž
svtec nám odpovídá tmito slovy: „Kro-m pokory vedla ji k tomu láska; by pi-
nesla ob na smíení nám všem: ped-
stavuje Bohu Otci i svého Syna."

Odtud chvalitebným zvykem, že matky
kesanské, jakmile jim toho zdraví dovo-
luje, podobn jako Maria picházejí do
chrámu, by tam ped oltáem Nej vyššího
vzdaly díky Bohu, by obtovaly své dti,
jakož byla Anna, manželka Elkanova se

Samuelem uinila.

„Všemohoucí, vný Bože, který jsi

porodem nejblahoslavenjší Panny Marie
bolesti vících rodiek v radosti obrátiti

ráil; shlédni milostiv na tuto služebnici

svou, která s radostným díkem do svatého
tvého chrámu pichází . a dejž jí by po
tomto život pio zásluhy a na pímluvu
nejblahoslavenjší Panny Marie i s díttem
svým do radostí vného blahoslavenství
pijata býti zasloužila ..."

Kdyby vám, matky kesanské, zemel
nkterý miláek, zajisté nikdy byste ne-

zapomnly, koho syn anebo dcera na živu
jsouce, radi mli. Maria mla syna — mi-
láka a ten miloval nás, až život za nás
položil. A tento syn neoslyší proseb matky
své, matky, jež za nás oroduje, prosí u
trnu božího, když ji o nco žádáme, se

k ní modlíme. Tato výborná matka zná
boly a starosti mateské, vždy také jich

zakusila mrou vrchovatou, tato božská
matka te v srdcích našich, vidí trápení
naše a rukou stírá slzy zármutku našeho

i

tenkráte, když se vší myslí mateskému
srdci jejímu se nakloníme.

Maria nás miluje více než Abraham
Boha svého. Tento arciotec z lásky k Bohu
vztáhl pravici na syna jediného a Maria

I

z lásky k lovenstvu stojí pod kížem,
na nmž pní její miláek, umíraje smrtí
pehroznou. A tato matka, tolik nás mi-
lující otevírá náru matkám kesanským,
zvouc je sklonití hlavu na srdce mateské,

j

zvouc je složití boly i trýzn své ped
trnem Utšitelovým „Já miluji mne mi-
lující opt "

t

A kdyby nám jiné nebylo záruky o-

chrany Panny Marie, láska Syna Božího
by nás musila u víe upevniti, že modlitby
naše nezstanou neostyšenými, když ústy
božské matee zaznívají ped trnem Ho-
spodinovým ! Syn neoslyší matee své, Syn
boží píliš nás miloval, než aby odmítl
proseb našich, proseb a pímluv Mariiných.

A co chcete vyprositi, matky kesan-
ské, nesouce nemluvátka svá v náruí ped
oltá Hospodiuv, o prosíte dtem svým
prostednictvím božské matee? Snad i

ty dti, jež v bolestech jste poaly, do
chrámu v ob Bohu pinesly, jež jste

peliv vychovávaly, pro nž tolik jste se

nastádaly, nocí probdly, pro nž jste po-

slední sousto od úst si utrhly, pro než
byste život nasadily, snad i ty dti pí-
inou budou, že duši vaši pronikne me.
Snad i tyhle vaše dti zvednou pravici
proti vám, budou mluviti vám do tváe
slova urážlivá, pohanlivá, snad i ty dti
z oí vašich vynutí proudy slz a z prsou
bolný vzdech.

„A tvou vlastní duši pronikne me!"
A aby se tak nestalo, by dti vaše

byly zvdné, by vás rodie své ctily, vás

si vážily, vás milovaly, za vás se nesty-

dly, proto matky pinášejí nemluvata
do chrámu, prosíce Boha o dti hodné,
zdárné, zvdné.

Maria pro syna svého zakusila boly

bezpoetné. V chudob ho zrodila, do
Egypta s ním prchala, v chrám dvanácti-

letého hledala, bolnou cestou doprovázela,

urážky ve tvá mu metané slyšela, a po-

sléze Maria — matka doprovodila syna
svého na potupné místo Golgotu a stála

pod kížem utrpení a krev vlastního dí-

tte kapala na mateské srdce její. Která
matka vytrpla tolik pro dít své? Která
matka vidla syna svého nevinn v ta-

kové potup? Které matce krvácelo tak

srdce jako Marii ? Než Maria snášela vše

pevn, nezlomn. Pocítila sice bol nesmírný,
ale nezmálomyslnla. A co dodalo matce
Kristov tolik síly a odvahy, srdnatosti a

oddanosti, odkud nabrala tolik zmužilosti

a pevnosti?
Maria syna svého Bohu obtovala v

chrám. Jakobychom slyšeli ji ped stán-

kem Hospodinovým se modliti : „O Bože,

tomuto dítti svému vyprošuji dobro, spo-

kojenos, štstí, však ne jak si já peji,
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ale jak ty chceš dle pemoudré vle své."

Slovem Maria se odevzdala do vle Boží.

A proto se nelekala ani Simeonovych slov :

„A tvou vlastní duši pronikne me."
Matky kesanské, když kleíte ped

Hospodinem, vyprošujíce zdar a požehnání
dtem — nemluvatm, zdali pak také
vám netanou na mysli slova starce Sime-
ona ? Zdali pak ona vštba také pi dtech
vašich se nevyplní a dti vaše nestanou
se ostrými hroty, palivými trny do srdcí

vašich? Zdali pak nenadejde (nedej Bože!)
doba, kdy zalomíte rukama nad hlavami,
zapláete nad dtmi svými, kdy vaši duši
pronikne me ? Odkud nabudete síly v tak
trudných dobách ? Obtujte dti své pi
úvodu Bohu svému, vyproste jim i sob
na Marii, trpitelce nejvtší, zdar a pože-
hnání, modlete se, by ty dti vaše byly
dtmi hodnými, dobrými, by byly radostí

a ne zármutkem vaším.

Nechcete-li též, aby dti vaše ádn
prospívaly, na vás jest, byste jim ped-
cházely vzorem a píkladem. Knz po-
dává matce rozžatou svíci na znamení,
by jako svtlo vás vede, tak i ona svtlem
zbožnosti a mravnosti vedla dti své. Vzpo-
mete sob, kdykoliv k ouvodu pjdete,
na slova Simeonova : „A tvou vlastní duši
pronikne me," a pak zajisté z roztouže-
ného srdce vyine se modlitba vroucí k
Bohu.

K Marii se utíkejme všicci jako ku
svojí matce, k Marii spjte rodie v po-
tebách svých, Marii milujte synové a
dcery poslušností k rodim, k Marii utí-

kejme se s jakýmkoli bolem a trápením,
Marii obtujte matky dtí své, by otupeny
byly hroty trn, jež snad by vás ekaly
a jež Maria promní láskou svojí v rže
hodných a ctnostných dtí. Amen.

Be,
již pi odevzdáni stíbrného záslužného kíže
s korunou p. Jos. Patákovi, c. k. éetnickému
strážmistru m. t. v Sedli konal ír. apek.

Malou hodinku cesty od našeho o-

kresního msta na strmém skalisku jest

rozvalina zvaná Zvinec. Tato zícenina
svdí šedé dávnovekosti. A kdyby tak
nyní obyvatelé, které jednou nádherné
komnay toho hradu v sob hostily, obje-
vili se mezi námi, co by asi hlásali nám ?

Kdyby tak nyní té rozvalin dostávalo se

lidské ei, o em by svdila nám?
Oni by hlásali, ona by svdila, že

byly jednou v zemi eské doby žalostné,

asy boulivé, v nichž mnoho loupeživých
žilo lidí, kdy ped nátiskem, loupeží, krá-

deží nikdo ani statkem ani hrdlem jist

nebyl. Proto panstvo stavlo si pevné hra-

dy na nepístupných skalách a toho pan-
stva podaní muohdy po celý život kamení
a potebné stavivo opatovati musili. Když
hrad byl zbudován, tu panstvo bývalo
v nm bezpeno, jako jist jest orel v ne-

dohledném hnízd svém ped zraky sm-
lého stelce, ale ubozí podaní pod hradem
byli jako bezbranná holubice vysazená
drápm dravého luáka — majetek jejich

byl od loupežník zabrán a kdo za v as
do pevného hradu se uchýlil a holý život

zachoval, za šastného se pokládal.

Ješt o kolík horší nadešly asy, když
jedna ást panstva spustíc se Boha pro-

stopášnosti se oddala a podané své sama
odírala. Byla to doba pstního práva, byli

to tak zvaní loupežní rytíi, jejichž krva-
vému emeslu požehnané památky Otec
vlasti král Karel pítrž a konec uinil.
Panstvo, které zstalo Bohu a cti své
vrno, zaalo samo stavu svého hajiti est,
ozbrojilo se a se zbraní v ruce nepátely po
ádku a majetku stíhalo. Nejprve stalo se

tak ve Francii; lid zval tyto dobrodince
své „gens arrnata," které latinské slovo

po esku zní asi „muži ozbrojení," a z to-

hoto latinského slova povstalo francouzské
gensdarm — a celý sbor „gensdarmerie."

Ped velikou francouzskou revolucí,

kolem roku 1790, svena gensdarmerii
s velikou právomocí policie na cestách

veejných a to s úspchem takovým, že

i jiné vlády v zemích svých sbory et-
nickó zavádly. Do sbor tch povoláváni
byli z pravidla mužové statení, poctiví, ze

ad stálého vojska a službu svou konali

komo. Kdo z Vás, ped rokem 48. zvlá-

št na císaských silnicích astji se na-
lézal, potkával se s muži ozbrojenými na
rychlonohých koních — byli to etníci.

Po povstném však roku tomto, literou

ervenou zapsaném v djiny íše i národa,
doznala gensdarmerie zízení, jakéž vyka-
zuje až po dnes.

A v em ta služba, již zemi celé a

jednotlivcm zvlášt etnictvo prokuznje,

záleží? Kdybych na tuto otázku odpovéd
dáti chtl vrnou, mluvití bych musil pes
dv hodii:y. Nepodrobím vzácnou trpli-
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vost Vaši tak písné zkoužce a jen po
všechne dokládám, že to služba tak úmorná,
namáhavá, nebezpeí plná, již dovede oce-

niti jen povážlivý lovk. etník koná
službu ve dne v noci, v mrazu i za slu-

neního úpalu, ba on celou jednu tetinu
nocí pod šírým nebem na obchzce své
ztráviti musí.

A tážete se jaké té služby ovoce?
Vetší bezpenost osobní cti, statku a ži-

vota. O tom Vám svdectví dají registra-

tury soudních síní, státní ústavy kriminály
nazvané i zemský ústav káznice. V tch
ponejvíce skrývá se výsledek práce gens-
darmerie.

Zde odmítám výtku mnohých takzva-
ných liberálních lidí, že etnictvo se svý-

mi bodáky jest 19. osvíceného století insti-

tuce nedstojná. Jen prý více svtla, více

vzdlanosti, pak prý mee a bodáky v po-

chvách zrezaví. Ale zkušenost dnešních
dn uí., že práv vzdlanost bez pocti-

vosti, aneb, abych srozumitelnji se vy-
jádil, vzdlanost bez víry, bez nábožen-
ství otvírá bránu vyššímu „švindlu" a vyš-
šímu zloinu dokoán. Kdekoliv jest pše-

nice, tam roste i koukol a koukol patí
pece na hranici k spálení, neb v našem
pípad za míže k zavení. Pojímejme ži-

vot jak jest a neodávejme se marnému
blouznní, koho neudržuje víra v úct ku
zákonu - tomu pomáhá — bodák.

Ano uznávejme vdn pilnou a zdár-

nou práci, již koná etnictvo, uznati ji

ráil Sám nás nejmilostivjší a nejjasnjší
zempán, Jeho ApoštoJ. Velienstvo císa
František Josef L — když udeliti ráil
stíbrný záslužný kíž s korunou bývalé-
mu veliteli zdejší etnickó stanice, ctné-
mu p. Josefu Patákovi, jemuž platí dnešní
sláva, jehož dnes zajisté radostný den.

Tohoto oslavence zná každý z nás a

jsou mnozí, kteí již ho znají pov mnoho
let. Náš oslavenec v polním tažení Šlezvík-
Holštýnském, když nepátelské koule za-

sahovaly chrabré syny naší armády, když
záhubná ocel stápla se v krvi císai a
vlasti vrné, když krvavá ádila se, tak
stateným se ukázal, že na bojišti velikou
stíbrnou medailí vyznamenán a ozdoben
byl. V roce 66., na kterýž s povzdechem
vzpomíná vrný syn národa, tam v kra-

jinách u Hradce Králové i náš oslavenec
statenou dal na jevo udatnost a u píle-
žitosti této optn válenou medailí vyzna-
menán byl. Pak dosazen k etnictvu ko-
nal služby v okresu našem. A že službu

svou konal svdomit a vrn, že okres

náš od mnohé hlízy a lotroviny vyistil,

že nasadil a obtoval v služb své zdraví
— proto dán na vyžádaný a dobe zaslou-

žený odpoinek.
Pane oslavene, plným právem dneš-

nímu svému vyznamenání tšiti se m-
žete. Noste záslužný kíž na prsou, kturá

vystavena byla všemu nebezpeí u konání
povinností ; tento stíbrný kíž uvádj Vám
na pamt rozliné kíže, kteréž tlaily n-
kdy jako kámen a které nesl jste odho-
dlan za let služby Své u vojšt; tento

kíž záslužný naplniž Vás radostným upo-
kojením, které poskytuje vdomí vykonané
povinnosti ; však tento kíž pamatuj Vás
na kíž posvátný, jenž jest nástrojem vy-
koupení a znamením spasení a byl-li jste

vren pánu a císai pozemskému, bute
vren i Pánu všech Pán, králi všech král,
Bohu Všemohoucímu, abyste pijat byl

v odpoinek radostný — bez konce —
vný.

Vy pátelé oslavencovi, kterým sná-

šeti jest do té chvíle a pak na dále bí-
m dne i horka, vy druzi jeho, nedejte

dnes ani místeka závisti nepející v srdci

svém
;
naopak hrdi bute na vyznamenání

toto; tímto vyznamenáním vyznamenán
jest celý stav Váš! Proto radujte se s ra-

dujícím a ctte stav svj, nebo kdo stav

svj ctí, sebe ctí a cti ostatních hoden.

Vy úastníci a svdkové této ídké
slavnosti, zvlášt vy otcové, kteí máte
syny zdravé, k služb vojenské schopné,

z dnešní slavnosti ute se vážiti naprosto

potebného stavu vojenského a nebojte se

o n, když do ad stálého vojska vadni
budou. Kesanského mladíka doprovází

k vojsku andl Boží — práv tak jak do-

provázel mladého Tobiáše a jest mu ná-

pomocen, aby nejenom nepátely vlasti,

nýbrž i nepátely duše pemohl Mj bož-

ský Mistr a nás všech Spasitel, Ježíš Kri-

stus Pán náš, když služebníka vojenského
hodnostáe uzdravil, tak pochválil jej pro

víru jeho a nikterak mu neradil, aby služ-

bu vojenskou opustil. Což jist bylo by se

stalo, kdyby ve vojšt spoívala zkáza pro

duši nesmrtelnou. Nuže tedy s radostí dá-

vejte což jest císaovo císai a co Božího
Bohu. Plme všickni povinnosti povolání,

stavu svého, pracujíce na rozliné roli

k jednomu vznešenému cíli ku blahu iše,

blahu vlasti, blahu národa, A proto kon-

ím s páním: Žehnej Bh zempánu, že-

hnej íši, zemi, žehnej národu.
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Velíz.

(Dokonení.)

V první pohanské dob pi úmrtí man-
želov i jeho ženy bíle pistrojené, prosto-

vlasé, kvítím ozdobené, olejem polité v
prvodu pi hudb a zpvu od poh. knží
ku hranici dobrovoln vedeny, pi výskání

a radování veškerého prvodu vesele do

ohn vstupovaly a nikterakž sob brániti

nedaly, až v prach a popel uhoely. Hí-
mu, Hromu, Himateli, který se ve vsi

Híme ctil a vzýval každého roku v er-
venci, když blesk lid, skot, brav zabíjel,

domy zapaloval, povode pole, luka niila,

vichr stromy lámal, vyvracel a obilí za

nášel, vždy 27 osob pohauských za živa

se obtovalo, 9 od pohanských knží na
stromech ovocných jako králi vtr bylo

obšeno, 9 se jich samo zabilo a 9 se jich

utopilo, aby se Hím i Hrom upokojil.

Odtud pochodí ono staré eské písloví

;

Na den sv. Prokopa neb sv. Petra a Pavla
musí se jich 9 obsit, 9 zabit a 9 utopit.

Takž i každého roku na jae pohan-
ské bohyni plodící a rodící, Rímbabé*)
neb Lad i Kolad, Zlaté Báb jmeno-
vané, svobodná sliná dívka pod hoící
lipou se upalovala. To naznauje staro-

slovanská píse:

„Hoela lípa hoela,

pod ní panenka kleela.

Jiskiky na ni padaly,

mládenci pro ni plakali."

„Hoel i jalovec,

pod ním kleel mládenec.

Kdo nepoznal bludu a krutosti po-

hanské, ten neumí oceniti zásluhy ke-
sanstva. Rozvaž sob tenái, co Spasitel

se svými ueníky podstoupiti musil, aby
svtlo Boží nás osvítiti mohlo a my ve
svtle tom kráeli ku branám nebeským.
Usmrcen sv. Václav, sv. Vojtch, sv. Lud-
mila a j. v. od pobloudilých a slepých po-

han. Krví svou nám cestu ku životu
proklestili. —

K tmto poznámkám zesn. šlechetného
knze Krolmusa, které napsal ve farní

knize Velízské, když se na Velízu u svého
spolužáka dp, far. Dmycha r. 1857 po n-

*) Himbaba byla manželka Himboha ili

Himatele, Hroma, Peruna. Dosud si dti brá-

vají na imbabu jarním asem.

kolik nedl zdržoval, piiujeme z „Pa-

mátek archeologických a místopisných od

eskóhp Musea redaktorem Karlem Zapem u

vydaných, toto: „Kníže Boleslav li. usadiv

I. biskupa na nov založenou biskupskou

stolici v Praze (972), dal se po založení

kláštera panenského u sv. Jií a kláštera

Bevnovskóho snadno k tomu pohnouti,

aby z nkterého nmeckého kláštera mni-

chy do zem povolal. Stalo se to na za-

átku roku 999. Divé dal místo k nové

duchovní osad zpsobilé od nkterých
velmož svých vyhledati. Osada ta byla

na ostrov sv. Jana. Kníže pidlil ji Lam-
bertovi, nmeckému mnichu ádu sv. Be-

nedikta z kláštera Altaichu v diecósi Pa-

sovské, muži života zbožného, jejž synu a

uástupci svému Boleslavovi Ryšavému u

pítomnosti pedních národa pedstavil a

za opata poruil, naež již 9. února 999

zemel.
Knz Lambert usadil se tedy se svý-

mi bratimi z Altaichu pišlými na ostrov

sv. Jana (nedaleko sv. Kiliána nad Davlí).

Boleslav III. nemeškal dílo od otce

zapoaté dovršiti: Otce Lamberta tehdej-

šímu biskupu Pražskému Bohdalovi (998—
1017) jako zvoleného opata pedstavil a

za své pítomnosti, jak zesnulý otec žá-

dal, církevním obadem jej potyrditi dal,

naež o pipravení místa ku klášteru a o

nadání téhož se postaral

Dle rozkazu otcova odevzdal novému

klášteru na Ostrov vsi Vodchody, Za-

jeí a Bližim s lesem ; z rodinných statk,

pak k tomu pidal ves Sázavu, Sedlec a

Mchnice a rybáe v Drážovicích, Tebáni

a Lahovicích. Toto prvotní nadání bylo

pak v krátkém ase jak od panovník tak

od velmož v zemi hojn rozmnoženo.

Kníže Oldich (1012-1037) daroval

klášteru statky ve Svojšicích, Nahorubech

a Porešicích. Kníže Betislav I. (1037—
1055) kapli sv. Jana ve Skalách se stráž-

níky jejími v Chrustnicích a Nuicích, pak

kapli sv. Jana Ktitele na Velízu u To-
níka od knížete Jaromíra okolo 1005 z vd-
nosti za ochránní života založenou se

vším píslušenstvím a strážníky jejími v

Otroinvsi a ernín. (Založené kestan-

skó chrámy musily ped pohany hlídaný

býti strážníky).

Tito Benediktini Ostrovští pi kaph

sv. Jana K. na Velízu založili probošství

Strážníci v Otroinvsi byli pozdji to

muto prob^šství odati cizim násilím, král

Pemci Otakar I. mu je ale 1205 vrátil.
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Kostel i probošství pipomínají se r.

1310 \ bulle papeže Klimenta V. na tvr-
tém miste, jakož i jeho statky v Draho-
ovu Újezde (Dráhny sylva na Zbirožsku).
Náležely mu ale krom toho ješt vsi:

Kublov (pod Velízem na Tocníku), Trubín
a ernín (na býv. panství Kralodvorském),
Otroinves a Broumy (na Kivoklátsku),
pak rybái v Drážovicích (nkde nade
Mží, nyní neznámých), které byly daro-
vány od knížete Boleslava III. a Beti-
slava.

V druhém roce husitské války 1421
zkaženo jest probošství zdejší a statky za-

brány, ovšem neznámo již od koho, až
byly bhem asu pipojeny k okolním
statkm komory královské.

Na Velízu pak zachoval se kostelík,

který byl v minulém století všecek pe-
stavn, a ve kterém pisluhovali v 17.

a 18. stol. dkanové msta Žebráka, asi

2 hod. vzdáleného.

Z bývalého probošství zbyly jen zá-

klady v zemi. Císa Josef II. dal na Ve-
lízu roku 1787 z náboženské matice farní

dm vystavti a prvním faráem byl u-
stanoven bývalý františkán z Hoovického
kláštera knz Jarolím Ulrich. (Fara zalo-

žena byla dne 6. dubna 1787.) Pak násle-

dovali dst. duchovní správcové: Vojtch
Libický, Šebestián Votava, Vojtch Ne-
jedlý, Jan Leibl, Matj Bastl, Josef Vy-
hnálek (admin.), Karel Pazour (admin.),

Jan Turek, Alois Novák (admin.), Felix
Bíca, Jakub Pecechtl (admin.) a Josef
Kíž, nynjší duchovní správce, který se

o zvelebení chrámu i fary horliv stará.
— O sv. Janu Ktiteli a po celý oktáv
vypadá to na Velízu jako v njakém m*
st. Z daleka široka picházejí lidé, aby
sv. Jana Kt. na posvátném pahorku u-
ctili a spolu z rozkošné krajiny a vyhlídky,
která se s temene Velízu oím skýtá se po-
tšili. Mnozí zastavují se na hbitov u
chudikého rovu s kížem, pod kterým spí
spánek spravedlivých sl. eský hudebník
a pvec Zvona.

Podobenství, paraboly a bajky.

EL

Potok úzký a široký.

Malý potek pekroíš takoka nevda.
Ale ped potokem širokým jsi nucen se zasta-

viti. — Jak lehce dopustíš se híchu všedního,

i kdo jsi kestan zachovalý. Ale jsi-li pokou-
šen k híchu tžkému, v jaké již pecházíš roz-

paky. A ty rozpaky butež ti výstražným zna-

mením híchu tžkého, smrtelného.

Plašitel vrabc.

„Vy se nco naplašíte tch vrabc od rána

až do veera ani oddechu si nedávaje ; tak

jste nemilosrdný, že žádnému z nich ani na-

jísti se nepejete;" tak po sousedsku domlouval

soused sousedu, jenž obcházeje po celý den

pšeniné pole své bez unavení plašil a zahá-

nl vrabce dorážející na pšenici dozrávající.

„To jest práv hlavní pravidlo," odpov-
dl majitel pole pšeniného, „aby se vrabcm
pšeniky ani nedalo najísti. Jakby jen jednou

se najedli a namlsali, pak bych jim neubránil,

a tak krásná pšenice brzy by byla až hanba
zdlána. Ale nemohouce hladoví vrabíci živou

mocí k tomu píjíti, aby se najedli, a vidouce

marné všecko dorážení své, konen pšenice

nechají, a bude od nich pokoj. A tím mén
mne mrzí namáhání mé, jež mne pivádí i na

mnohé dobré spasitelné myšlenky."

„A na jaké?" tázal se soused znaje již

dobe souseda moudrého, jehož rád poslou-

chával.

„Vy jste mi milý sousede vyetl," tak te
vykládal soused moudrý, „že jsem tak na, ty

vrabce nemilosrdný. Ale tak nemilosrdni máme
býti sami na sebe. Jako jest to s tím dotra-

vým ptactvem, tak jest to i s našemi zlými žá-

dostmi. Jak asto nás pokoušejí zlé žádosti

naše mermomocí na nás dorážejíce, abychom

je ukojili zlým skutkem. Ale bda nám nasytí-

me-li a vyplníme-li jen jednou zlým skutkem

zlou žádost svou! Zlá žádost skutkem jednou

nasycená a rozdráždná prvé, než se nadjeme,

nám vzroste v náruživost, kteréž pak lovk
tak lehce neodolá, a kteráž se ho nespustí, až

ho celého zkazí. Kdykoliv tedy nás pokoušejí

zlé žádosti, jen jim nikdy nepovolmež, aby

došly svého; a pak nám zase na njaký as
také pokoj dají."

List na strom a veveice.

List na strom pate závistiv na veveici

vesele hopkující se stromu na strom zvolal ne-

spokojen: „Jaké tento tvor tší se svobod!

A já tak jsem pivázán, že se nemohu ani

s místa hnouti." Vida pak nespokojenec veve-

ici, ana se pihopkovala až blízko k nmu sa-

mému, pravil k ní : „Prosím té, pomoziž mi

k téže svobod, jakou ty se blažíš; sprostíž
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mne nesnesitelné vazby mé * tot nestojí, le
jeden hry z.

Kepký lesní hlodavec zelený list na do-

léhavou prosbu jeho ostrými zoubky svými jed-

ním uhryzl rázem. A již osvobozený lupen za-

chvácen vtrem práv zdviženým vznáší se

vzhru shlížeje pohrdliv dol na bývalé sou-

druhy své.

Za málo dní veveice šmejdíc dole po ze-

mi zaslechne za sebou smutné bdování. Obra-

tivši se zahlédne v kalužin uvizlý list všecek

žlutý, pokálený, rozedraný. „Já jsem tea list,"

naíkal list tak zle zdlaný, „jejž jsi ty odlou-

ila od živitele jeho. Jak jsi mne uinila ne-

šastným !

u
;;

- ám jsi tomu chtl," odbyla pozd
naíkajícího neblahá osvoboditelka dále po svých

uhánjíc*

Na zlé konce picházívá, kdo jest nespo-

kojen se stavem svým jemu od prozetelnosti

Boží pireným. Karel Otman.

Rodina.
(Pokraování.)

IV.

Rodie musí se starati, aby vzneše-
nému zákonu, svatým povinnostem, jaké
od poátku svta lidem velemoudrou Pro-
zetelností uloženy byly, dost uinili, aby
je plnili tak, jak sám Bh chce. Není ro-

dim nic vyššího nad to, nežli když své
dítky dobe vychovávají. A jaký nesmírný
užitek dává rodim dobré vychování dtí,
které jsou jim za to celým srdcem oddá-
ny a nieho nešetí, aby jim svou vd-
nost na jevo daly. Pravda, že dti nkdy
rodim namáhaní, bolesti, trampoty od-
platiti nedovedou, ale v tom práv jest

ten svazek, spojující celé rodiny, že dluh,
který rodim vrátiti nemohly, splácejí

vlastním dtem. Zdá-li se ti, ote nebo
matko, práce o dti obtížnou, nesnesitel-

nou, pomysli si, že i ty jsi byl dítkem, a
že s tebou rodie ne menší namáhaní mli,
tys jim za to vdným se prokázati nemohl,
nebylo ani možno; vra nyní dluh, za-
psaný u rodi, vra jej svým vlastním
dtem! Nakládej s nimi tak laskav, oše-
tuj je

v
tak peliv, jako to inili rodie

tob. Ze oni tak s tebou jednali, nejlepší
dkaz máš, že žiješ, že jsi zdráv, žes po
nich dostal njaké ddictví.

Dtem jest dobré vychování po celý
život jako cesta, zábradlím dobe opatená,

s které nemožno upadnouti v propas zlé-

ho. Ono má stanovití podporu a jakousi

zbra proti všemu, co vede ku zlóinu ; má
býti bezpenou ochranou proti všem váš-

ním, má udržeti lovka na dráze ctnosti.

Na dobrém vychování dtí závisí jejich

celá budoucnos. Jako dobré vychování
upevuje svazek lásky rodinné, tak zase

nedostatené nebo zlé vychování uvoluje
jej, ba ruší jej úpln. Sluší tedy déle se

pozdržeti u nejdiežitjší povinnosti ro-

div.
Vychování jest dvoje: pedn vycho-

vání fysické ili stárání se o rozvoj tla
a zachování ho pi zdraví ; za druhé vy-

chování morální ili rozvoj ducha. Ob
ásti vychování jsou rovn dležitý, a rov-

n jich rodie dbáti mají, ježto jedno bez

druhého býti nemže. Rodie, když jim

Bh dá dít, tší se a radují, že pišla na
svt bytos, jež jejich bytí tu na zemi pro-

dlužuje, že jejich krev žiti bude, až sami

dle zákona pírodního ulehnou do hrobu.

Od té chvíle již, v které dít nejprve

svtlo svta spatí, zaíná jeho vychování.

U vychování fysického se nepozdržíme,

nebo každá matka dobe ví, že prvým a

nejzdravjším pokrmem dítti jest její

vlastní prs, kterým má své dít kojiti.

Vdí rodie dobe, že mají peovati o

výživu dítka svého, že mají dít chrániti

od všelikých škodlivých vliv, které by
mohly míti zlé následky; že mají starati

se, aby dcko již v mladých letech ne-

zpsobilo si jakési nemoci nebo zmrzaení,
které by je inilo nešastným po celý ži-

vot. Vdí rovnž, že nesluší s díttem pí-
liš se mazliti, aby záhy zvykalo strastem

a nehodám, které snášeti mu bude v život.

O duševním vychování promluvíme
ponkud více, ježto jest u nás ješt dosti

zanedbáno, Dít zaínající sotva mluviti

jest nad míru zvdavo, pálo by si vše

vdti, na všechno obrací pozornost. A
dcko ješt mnohému, co vidí nebo slyší,

nerozumí, pece si to již dobe pamatuje
;

v jeho nžném srdci vše se vrn odráží,

ostává a teprv za leta, když dítko více se

rozvíjí, na škodu jeho v pamti se objeví.

A tedy rodie nemyslí, že dít jsouc ješt
malé tomu neb onomu nerozumí, ježto sa-

mi mohli by piinili ke zkáze nevinné
povahy dtské.

Nic též vtší škody mladému poko-

lení nepsobí jako špatný píklad rodiv.
Dítko, jak již eeno, jest nad míru zv-
davo, sleduje pozorn rozmluvy starších

;
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ze zvdavosti nechá nejmilejší hry, jen
aby se neho dovdti mohlo. Jaký ne-
ocenitelný užitek mohli by rodie míti
z té drahé perly v duši dtské, kdyby zv-
davost tu dovedli a chtli spokojiti uži-
ten.

Jaký to snadný a jistý prostedek
vštpovati jejich mladému srdeku cit po-
vinnosti, snahu rovnati se vzorm ctnosti
a oškliviti si zlo. Když jsem byl dckem— pamatuji do té chvile — rodie musili
nejednou z rozliných píin vzdáliti se
z domova, zanechati nás staré služce Maj-
dalen, která tak s námi zacházela jako
starostlivá matka, aby se nám nic zlého
nestalo. — Když se uprázdnila od práce— a bývalo to jen na veer — zasedla
s námi v malém teplém pokoji a pi svtle
lampiky vypravovala nám všelijaké po
vídky: o zakletých královnách, o ukry-
tých pokladech, o 24 loupežnících, o zá-
zrané lásce a rozliných divech. Ze zv-
davosti nebo z bázn ped strašidly poád
víc a více tulili jsme se k ní, tak že na
konci každý z nás se jí držel, ani hnouti
se od nás nesmla. Tím dovedla, že jsme
ji více milovali než otce nebo matku;
nebo lépe umla upokojiti naši zvdavost
než rodie. Ale z toho též pošlo, že jsme
veerem ani do tmavého pokoje, a tím
více ven, ani na krok bojíce se strašidel,
jiti nechtli. Darmo nás potom matka pe-
svdovala, že strašidel na svt není, že
není eho se báti: my ledakde v stínu,
v prostradle, povšeném na strom, vi-
dli jsme nebožtíka, strašidlo, ducha a t. p.
Teba bylo veškerého uení gymnasijního,
aby nám strašidla z hlavy vyhnali. Kdy-
bychom místo zbytených strašidel, která
sesilují dráždivos dcka a tím zpsobují
mu stav chorobný, vštpovali v jeho mysl,
která tkav chytá dojmy a zabývá se
jimi, povídky, z kterých každá obsahovala
by zrnko dobrého, asem skládajíce zrnko
k zrnku; mli bychom v dítti poklad
ctností, které by rodie sami vštípili v jeho
duši. Kdyby rodie místo pohoršujících
žertv, pomlouvání sousedv, zabývali se
tením užiteným, aspo v dni svátení;
mli by sami užitek duchovní a do srdcí
dtí našili by zárodky ctnosti, které v po-
zdjším vku tak hojné vydají ovoce. Není
tžko tomu rozumti, nebo jak hospodá
pole vzdlává, tak i sklízeti bude, jestli
zaseje bodláí, pšenice nesklidí. A srdéko
dtské, jaké to bujné pole, teba síti do
nho dobré zrno.

Nuže rodie! vy máte v moci osud
lidstva v budoucích pokoleních, — na vás
spadne vina klesání národv nebo chvála
znamenitých potomkv.

(Pokraování.)

Útrapy katol. missionáe dp. J. Bra-

banta v Hesquiatu v Severní Americe.

Dstojný knz tento vypravuje jak
následuje

:

Dne 11. íjna 1882 zstane mi neza-

pomenutelným. Již nkolik dní bylo moe
nad obyej boulivé, když jmenovaného
dne pišli skoro bez dechu k mému pí-
bytku dva z mých Indián; bylit vyko-
nali velmi namáhavou cestu deset anglic-

kých mil dlouhou. Pišli mi povdt, že

práv naproti jejich ležení, letní to stanici

pro rybolov, velká plachetní lo narazila

na skály a se ztroskotala. I sebral jsem
spšn potebné vci a provázen všemi tu

usedlými indiány vydal jsem se na místo
neštstí. Sotva jsme urazili pt mil podle
behu, již se ukazovaly známky vtší
ztroskotané lod. Scéna, která se brzo

zrakm našim objevila, byla hrozná, ni-

kdy si více nepeju podobné ješt jednou
zažiti. Rázem jsem poznal, že mi tu bude
býti hrobníkem i knzem. První mrtvý,
kterého jsem se ujal, byl mladý námoník,
podle všeho ne pes dvacet let stár. Na-
lezl jsem ho ped první chýší indiánskou
asi deset minut cesty od místa, kde se

utopil. Divoši vytáhli již mrtvolu z vody,

pokryli ji rohožkami a položili na ni kanoe

flun), ekajíce s pohbem až na mj
píchod.

Jakmile jsme pozemské ostatky tohoto

nešastného mladíka pochovali, poslal jsem
všecky indiánské luny, kolik po ruce

bylo, hledat ostatních mrtvol. Za nedlouho
obdržel jsem již smutnou zprávu, že mrt-

vola njaké ženy se hází mezi skalami.

Brzo dopravili ji na beh, a tu jsem shle-

dal, že jest to mrtvola mladé paní kapi-

tánovy. Mla tyi zlaté prsteny na prstech,

mezi nimi i snubní prsten, zlatý etz na
krku a zlaté náušnice. Drahocenné, draho-

kamy posázené jehlice zdobily její vlasy,

vbec byla velmi pkn obleena, podle

všeho, aby se bu se všemi svými šperky
za živa na beh dostala, aneb aby umíra-
jíc obleena byla jakoby šla k veliké slav-

nosti V skutku, smutný to pohled ! tak
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smutný, že ani Indiáne nemohli se ubrá-
niti slz a zaali naíkati, že to srdce pro-

nikalo. Ale což jsem mohl uiniti jiného,

než co se již stalo s nešastným oním ná-
moníkem, než zahaliti mrtvolu do plachty
ze ztroskotané lod a odevzdati ji zemi?
Pi této smutné práci vrn mi pomáhali
moji Indiáni.

Mezi tím nastal veer, a ponvadž
pršelo jen se lilo. nemohl jsem jiti do lesa

penocovat „u zeleného stromu." Pinucen
jsa v ležení zstati, ztrávil jsem bezesnou
noc. Ale i ta mla svj konec, a se sví-

,
táním dali jsme se znova do své smutné
práce. Rovn hrozný byl i dnešní obraz.

, Mrazilo mne, když jsem vidl, jak piná-
šeli divoši mrtvoly muž, kteí den ped
tím byli ješt docela zdrávi, když jsem
vidl svoje Indiány, jak se potáceli pod
bemenem svým, jak je skládali, hrob v}'-

kopali, a pak opt mrtvoly zdvihajíce je

í k poslednímu odpoinku do hrobu spou-

j

štli beze všech píprav, které se tak mi-
.

lými staly kulturním národm. Ale nouze
a okolnosti nedaly jinak, a jak bylo možná,

j

tak jsme pochovali na své opuštné pís-

in jedenáct již nalezených mrtvol lod
„Mallevill.*4 Zbytek zahynulého mužstva
pihánly vlny jednoho po druhém napo-

|

beží, ale mrtvoly již byly skoro docela
neznatelné. Pi této smutné práci nalezl
jsem velikou útchu v poínání si svých
Indián

; zvláštní horlivost ukazovali nov
poktní. Co jsem naídil, na vlas vyko-
nali, každého mého rozkazu poslechli na
slovo.

Koncem íjna zakotvila na zprávu,

,

kterou jsem o zahynutí „Malleville" poslal
do Victorie, lo „King Fisher" v pístavu
Hesquiatském. Kapitán poslal mi svj gig
(amerikánský vz) a pijal mne na palub
s upímnou srdeností. Kolik jsem pote-
boval potravin, šatstva, pokrývek atd.,

mohl jsem si yybrati. Tak chovali se ke
katolickému missionái na anglickém vá-
leném parníku, jehož velitel i posádka
jsou protestante

!

Moji Indiáni náležejí do tídy tak
zvaných „rybojed." Oni se živí jenom

(

rybami, a následkem toho liší se zpsobem
života v mnohém od svých soukmenovc

P| na pevnin, kteí hlavn honbou a rolnic-

|

tvím výživu si zaopatují. Tam se cestuje
1 pšky aneb komo, zde je jenom jediná

silnice, moe, a tudy jediným naším po-
vozem je kanoe (lun). Kanoe zde u nás

• jsou velmi kehké povozy. Porazí se mo-

hutný cedr, sekerou se vyseká forma ta-

! kovóho lunu, pak se dopraví vydloubaný
I kmen na beh, otvory od suk se zacpou,

a odseká se tolik díví, aby tlouštka na
stranách byla asi jeden palec a na dn
dva. Nyní se udlá ohe a peliv se upálí

všecko, co by i sebe mén mohlo zmen-
šovati rychlost kanoe Na takovém lunu
navštvuju svoje stanice. Ovšem je trochu

nepohodlný a také nebezpený, nicmén
cestuju rád na nm. Je to skutenou roz-

koší, vidti hbité páže Indián, když ídi
kanoe ; jak si všimnou za pohnutého moe
každé vlny, jak ji znaleckým okem pozo-

rují a jak znají v okamžiku pivésti lun
opt do pravé polohy, když hrozí se pe-
kotiti. Ovšem se také astji pihází, že

studený proud vody aneb zející propasti

lovku radost kazí. Jak asto jsem již

pirazil promoen moskou i dešovou vo-

dou na njakou písinu, daleko i od n-
jaké bídné chatre indiánské ! Jak asto
vyšlo již z prsou mých „Te Deuin" vd-
nosti k Bohu, který mj život takoka zá-

zran zachoval! Na jednu z tchto hrz-
ných píhod nemohu zapomenouti, akoli
je to již dávno.

Byl jsem ve Victorii a chtl jsem na-

zpt do missie Hesquiatskó. Nedloutio, nežli

jsme pibyli k missii, kterou nyní ídí
dstojný Otec Eussen, vypukla prudká
boue, a náš lun, let jako moský pták

po vlnách, donesl nás brzo do missie

Barclay-Soundské. Tam zstali jsme dva
dny. Tetí den zdálo se mi, že moji In-

diáni, pt to silných chlapík, pro „do-

mácí nemoc" déle tu nevydrží. Snažil jsem
se je potšiti a slíbil jsem, že pojedeme
dále, jakmile se boue ponkud utiší. Již

druhého dne bylo moe ponkud pokoj-

njší, a asi v poledne jsme tedy odrazili

;

ale pluli jsme sotva pl hodiny, a již nám
zbývalo málo nadje, že zase nkdy vstou-

píme na beh. Navrátiti se jsme více ne-

mohli, a ím dále jsme picházeli, tím ne-

bezpenjší byla situace. I posadil se ná-

elník sám ke kormidlu, a poruil nám,
abychom se položili na dno, jediný to pro-

|

stedek, aby se kanoe udrželo v rovnováze.

|

Boue roztrhla naše plachty, a vlny jako

|

hory hrozily nás každý okamžik pohltili.

Kdo si dovede pedstavíti naši radost,

když jsme byli pojednou hozeni na jakýsi

malý ostrov, a tak zachránni ! Naši do-

ma by ovšem byli ješt mli s námi útrp-

nost, kdyby nás tam byli vidli. Proino-

I eni jsme byli až na kži, še&t palc snhu
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pod nohama, a nikde písteší, abychom
tam noc ztrávili! Nalezli jsme brzo hoj

nos díví, rozdlali jsme ohe a rozloženi

okolo nho poveeeli jsme hojn, by i

jednoduše, a bavili jsme se pak dlouho do
noci hovorem o svém dobrodružství, až

jsme konen rozesteli svoje mdlé údy
pod ochrannými vtvemi mohutné jedle.

Nikdo se nebude diviti, že po takovém
zkušení to dobe tyry nedle trvalo, nežli

jsme zbyli se rheumatismu. Pes tyto ná-

mahy pece doufám, že ješt njaký rok
vydržím, a dokud mi nebude síly scházeti,

neodepe mi Pán Bh také zmužilosti a

odhodlanosti."

Kouzelník kesanské lásky knz
Jan Bosco.

Již dvakráte jsme v tchto listech mlu-
vili o šlechetném knzi italském, jejž jak
se zdá Prozetelnost B. zvolila, aby ná-
rodm kesanským ukázala, kterak lze

odpomoci hrozícímu nebezpeenství, jež
spolenosti lidské od t. z v. pemrštného
socialismu vzniká.*) Každého dne tém
teme, kterak socialisté pro anarchistickó
rejdy bývají odsuzováni a vypovídáni.
Mnohý jako i sám povstný vrah Kam-
merer doznává, že zanedbané vychování
jeho jest píinou, že byl piveden na drá-
hu zloinu. Litovati jest, že ješt u nás
nevyskytl se muž jako Bosko, který by
snahy své mládeži nejopuštnjší, unm
a dlníkm, hochm i dívkám vnoval.
Ve spolku eských uitelek utvoil se ko
mitet pro ochranovnu spustlé díví mlá-
deže, který alespo ásten hodlá násle-
dovati velikého Boská, jenž takových o-

chranoven^ již založil pes 150 v Itálii,

Francii, Španlsku a Severní Americe.
Kéž se podaí u nás založiti alespo jeden.
Spolek uitelek chce v kesanském duchu
psobiti á la Bosko a hodlá íditi se slovy
Pán: „Amen pravím vám, co byste ui-
nili jednomu z nejmenších tchto, mn
jste uinili." Uitelka pi mšanských
školách Smíchovských Barbora Pazderní-
ková vzdlala dle rozliných pramen ži-

votopis Apoštola opuštné mládeže, o je-
hož rozšíení se žádá. S radostí vítáme
tento krok, neb se zase ukáže našemu lidu

;

*) Viz „Blahovést" r. 1882 . 22. a r.

1883 . 8. a 9.

kterak ti kaerovaní knží nejsou tak ne-

citelnými a sobeckými, za jaké je libe-

rální noviny prohlašují. Podáváme nkteré
píbhy ze života kouzelníka lásky ke-
sanské, z nichžto prvý nám sdluje, kte-

rak se Bosko kouzelníkem stal.

Bylo to 8. prosince 1841. Práv pi-

pravoval se Bosco v sakristii chrámu sv.

Františka v Turin, maje sloužiti mši sv.,

když vytržen byl pojednou z myšlének,

v nž byl zahloubán. Vstoupil do sakri-

stie hoch v hadry odný a mající v tvái
patrné známky dlouhého postu. Kostelník

spativ hocha toho vybídl jej, aby pislu-

hoval knzi pi mši svaté. Hoch odpov-
dl, že to neumí. Avšak odpov ta prostá

a pirozená popudila nepíliš vlídného ko-

stelníka tak, že jal se biti a kopati ho-

cha, vykonávaje zpsobem tím trest, jenž

tím byl nelidštjší, ím mén byl za-

sloužen.

„Pro bijete toho hocha? Co vám
uinil?" tázal se Bosco zpozorovav to.

„Pro pichází do sakristie neumje
sloužiti ke mši?" odvtil drze kostelník.

Za ei té hoch utekl. I rozkázal knz
kostelníkovi, aby jej ihned nazpt pivedl.

Kostelník, — budiž uvedena na prospch
jeho polehující ta okolnos, — byl tak

hbitým v poslušnosti jako v hnvu, i pá-

dil za prchajícím, jejž, a utíkal co mohl,

boje se dodavku k pedešlému trestu, ko-

nen dohonil a za malou chvíli do sakri-

stie uvedl.

Knz laskavými slovy vybídl hocha,

aby vyslechl mši svatou a slíbil, že mu
potom poví nco, co jej jist bude tšiti.

Po mši hledl knz nejprve slovy co

nejlaskavjšími zapuditi z mysli hochovy
dojmy ranní, i tázal se ho: „Jak se jme-
nuješ?"

Hoch, jehož srdce bylo jíž získáno,

odvtil neotáleje: ^Bartolomj Garelli."

„Z které krajiny jsi? u

„Jsem z Asti."

„Máš posud rodie?"
„Nikoli," odvtil sirotek, a slzou o-

vlhlo oko jeho, již zachytila ihned a se-

tela ruka knzova.
„Byl jsi již u prvního sv. pijímání ?

„Dosud nikoli."

„Zpovídal jsi se již ?"

„Ano, jsa ješt malý."

Ale chodíš k cviením náboženským
„Neodvážím se."

„Pro pak?"
„Protože jsou tam

í?

dti cvienjší,
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jakkoli mladší mne, i stydím se míchati

se mezi n "

„Ale budeš-li pak rád poslouchati,

budu -li te soukrom uiti náboženství?"
„O velmi rád !" — a obliej ubohého

hocha zazáil pi slovech tch prvním
snad paprskem štstí.

„Chceš, abychom zaali?"
„Prosím."

I uil jej knz nejprve dlati kíž,

nebo hoch již šestnáctiletý byl již zapo-

mnl, jak jej tomu matka byla uila. Po
pl hodin Bosco propustil hocha, dodá-

vaje mu odvahy, i vybídl jej, aby píští
nedle pišel opt a pivedl s sebou ijinó

druhy své, rovnž nešastné.

Ubohý sirotek slíbil tak uiniti, i do-

stál vrn slovu danému. Pišelf násle-

dující nedle, veda s sebou s velikou ra-

dostí nkolik dtí nemén opuštných, jež

rády následovaly jej, žádostivý jsouce po-

znati mladého knze a dosíci jeho laska-

vého pouování.
Až posud netušil mladý knz, že Bh

hochem tím vložil v ruce jeho základní

kámen skvostné veliké budovy; ale vida

malý ten zástup dtí opuštných, jež ko-

lem nho se shromáždily, pojav jasný o-

braz o povolání, jež mu Otec nebeský vy-
kázal na vinici své, i umínil si, že povo-
lání tomu cele se oddá.

Po njaký as sloužilo námstí, jež

prostíralo se ped kostelem, za místo vy-
uování hluícím tm davm [dtí. Avšak
veejné mínní brzy ozvalo se proti zvlášt-

ním tm schzkám. Obyvatele dom sou-

sedících s kostelem nasytili se brzo pí-
tomnosti dtí tch, jež každé nedle u
vtším picházely potu. Shromažoval
tedy své malé posluchae na lukách, v
klnách zkrátka v palácích otce nebeského.

Úinek silných nápoj.

Známý léka dr. Richardson z Lon-
dýna vypravuje, že podal ped nedávnem
jednomu z piinlivých žák jednoduchým
pokusem makavý dkaz pro každodenní
zjevy. Týž vychvaloval dobré vlastnosti

silných nápoj a tu k nmu pravil léka

:

„Budete tak laskav a podržíte mi mezitím
co zde budu státi tepnu ?" — On to ui-
nil. — „Dobe poítejte, kolikrát udeí
tepna. Jak jde tepna?" — „Ctyiasedmde-
sátkrát." — Pak se posadil na židli a ká-

zal mu optn poítati. „Nyní tlue vaše
tepna pouze sedmdesátkrát." — Položil

se na pohovku a ekl : „Poítejte nyní,
kolikrát udeí tepna." — „Udeila pouze
tyiašedesátkrát. To jest podivné!" —
„Když si veer lehnete pak tlue jen to-

likrát, ponvadž srdce potebuje odpoin-
ku. V}' to sice nevíte, ale jest tomu tak.

Když takto odpoíváte tlue srdce vae
desetkrát mén. Násobte to šedesáti, pak
jest to šest set; násobte to osmi hodinami
a rozdíl obnáší pt tisíc udeení. Pon-
vadž srdce každým udeením vyhání 6

unci krve, pak to iní dle výpotu rozdíl

ticet tisíc uncí bhem noci. Lehnu-li si

veer, aniž bych požil njakého lihového
nápoje, pak má srdce pokoj. Požité ale

vína neb pune, pak klid tento zrušíte, po-

nvadž lih tluení srdce zrychluje, a místo
abyste odpoinku pro zotavení použil a

tak okál, zrychlujete pohybovánfsrdce asi

o patnáct ti sic pohyb. Následek toho jest,

že vstanete celý unaven a k práci druhé-

ho dne neschopný dotud, dokavád nevez-
mete optn jisté množství silných ná-

poj, jež vy vychvalujete, jakoby to byly
duše a život lovka."

KRONIKA.
Z Prahy. Litomický nejd. p. biskup

vydal pastýský list, jenž se týká studu-

jící mládeže na gymnasiích, realkách, ui-
telských, hospodáských ústavech a vbec
na stedních školách. Nedá se upíti, že

nyní nesvdomití lidé hledí podvrátiti víru

v mládeži jmenovit ve zjevení Boží, v
božství Ježíše Krista, v božství církve ka-

tolické, v zázraky a v proroctví. Tím pod-
vracejí v mládeži mravnost a ohrožují ce-

lou spolenos lidskou. Mládež se varuje

ped tajnými a špatnými spolenostmi,
v nichž se o víe mluví jako o vci za-

staralé a nábožnosti jako o slabosti. A
nikdo náhoním tajných spoleností ne-

ví zejména ne takovým, jejichž ped-
nostové a konené cíle se všemožn za-

tajují.

*—* Pobožnost 40-hodinná koná se

do 29. ledna u sv. Tomáše, 30., 31. ledna,

1., 2., 3. února u Alžbtinek a od 4.—8.

února u nejsv Trojice v Spálené ulici.

*- * Liberecký arcidkan vdp. Ant.
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Hoffmann obdržel od sv. Stolice právo
pontifikalií pro sebe a pro všechny své
nástupce. Pontiíikalie zhotovené dle vzoru
pontifikálu ve votivním kostele Vídeském
daruje arcidkanství Libereckému vys. r.

hrabnka Klotilda Clam-Gallasová.

*—
* Ku památkám sv. apoštol slov.

V Cechách. Povst starobylá vypravuje, že

sv. apoštolov naši brali se pes Bohuov
z Moravy do Cech. Vesnice Boganov (snad
odvozeno od slova Bog-Bh) již v 9 sto-

letí se pipomíná. Blíže osady této porazil

prý Svatopluk eského knížete Kouim-
ského. Též dr. Herm. Jireek, vypravuje
(v Památkách archeol. 1856), že touto ce-

stou spásonosné kesanství z Moravy do
Oech se dostalo. Z té píiny prý stávala

v blízké osad Karlé (Karlsbrunn v e-
chách, diec. Králohr.) kaple zasvcená sv.

Cyrillu a Methodji, z níž ale nic se ne-

zachovalo.

*— * Katalog dlecése Budjovické byl
upraven jako katalogy ostatních diecésí

pražských, ímž dávnému pání vyhovno
jest. Jest sice pravda, že mela diecóse

Budjovická svj dkladný popis zhoto-

vený dp. Trajerem, ale chtl -li jsi se nco
dovdti, bylo ti pátrati ve dvou knihách
a dlouho hledati, kdežto v nynjší své
form dává kalalog jasný pehled celé

diecése. — Dle katalogu diecése Brnnské
rozdluje se tato v 7 arciknžství a 36
dkanství, v nichžto vede duchovní správu
566 knží (515 svtských a 51 eholních).
Jiné cirk. úady (na školách a j.) zastává
45 duchovních. Knží na odpoinku (de

íicient) jest 33. — Mimo diecesi brn. žije

18 knží. Celkem tedy knží 662. Jubi-
lát (knží, kteí dokali se svých druho-
tin knžských) má nyní diecóse 39 (4 le-

tos dá-li Bh — dokají se druhotin svých).

Nejstarším knzem dle ordinace jest: dp.

M. Pernica, fará Beznický na odpoinku
(roz. 1798, vysv. 1822) dle vku : dp. Ignát
Stíbrnský, fará v Nmikách (dk. Hu-
stope.) nar. v Podivín r. 1798, vysvcen
1823 (51. rok na tomtéž míst faráem!)
V pedešlém století rození knži jsou pouze
již 4. V eholích žije 131 osob mužských
(69 knží a 62 klerik, novicv a bratr
laik; a 143 osob ženských. Kanonie prae-
monstrát v Nové íši má 10 knží, 3

kleriky, 1 novice. Nejvíce klášter patí
ádu Kapucínskému a to 3, Minorit ' a
Milosrdní bratí mají po 2, Piaristé, Do-

mini káni, Františkáni po 1 klášteru v die-

cési. — Ze ženských kongregac má kon-
gregace milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejskóho 7 sídel v brn. diecósij mil.

sestry sv. Vincencia z Pauly 2. ehole
Voršulínská a Alžbtinek, kongreg. sester

n. Vykupitele, sv. kíže, chudých škol a
dcer Božské lásky po 1 sídle. — Kat ítá
diec. 958.866 (akatolík 25.834, žid 24*00,
celkem 1009510 obyvatel). Nejvtší (mimo
Brno) dle potu obyvatelstva jest dkan-
ství jihlavské s 50402 obyv., nejmenší
Vranovské s 12518 obyv. Dle potu far

jsou nejvtší dkanství : Znojemské a Mi-
kulovské ítající po 20 farách, nejmenší
Ivanické, ítající 6 far. — V Brn samém
žije 69 knží.

*—* Následky tení krvavých roman.
Ped porotou okr. cherskóho v Amer. sou-

zen byl ped 2 msíci 131. cukráský uedník
Josef "Wentzeis, obžalovaný z vraždy své-

ho mistra. Týž byl hocha po krátkém ase
poslal dom, ponvadž nejen nemírn ml-

sal a svádl služku, ale i dopouštl se

všech možných daremností. Ku prosb strý-

ce hochova svolil cukrá Rigolet konen,
že to ješt jednou s malým darebou zkusí.

Avšak hoch choval k mistrovi smrtelnou
nenávist, napadnul jej jednoho veera a

vrazil mu nž do prsou, tak že ranný
po nkolika minutách zemel, naznaiv
ueníka co svého vraha. Mladý zlosyn se

také ped soudem ku zloinu piznal a

vypravoval, kterak pipadl na tuto my-
šlenku: etl prý v „Petit Journalu" román
„Krásná Julie" od Eichobourga, kdež tr-
náctiletý výrostek, íhaje za schody, za-

vraždí svého mistra. Mladý lotr vdl též

ze svého románu, že zloin nemže míti

pro jiných následk než že bude zaven
do polepšovacího ústavu až do svého je-

denadvacátého roku.

* * Lidské nehty a vda. Francouz-

ský jeden léka prý shledal, že nehty na
prstech podávají svdectví o povaze lo-
vka. Tak na p. znamenají dlouhé úzké
nehty živou obraznost, lásku k umní,
lenost, dlouhé ploché nehty moudrost; ši-

roké a krátké zlost a svóhlavost; ržov
zbarvené svdí o zdraví, štstí, ctnosti a

statenosti
;

tvrdé, kehké nehty znaí
zlost, ukrutnost a hašteivosf

;
nehty za-

hnuté na spsob drápu úskonos a špat -

nost; mkké, ohebné nehty slabost ducha
a tla; ošklivé nehty hloupost atd. Ale



47

nezvratn jisto je tolik, že pianisté a dr-

voštepovó nenosí dlouhých neht.

literární oznamovatel*

*— * „asopis katol. duchovenstva" má
ís. 1. ro. XXVI. tento obsah : Struné d-
jiny církve katolické v Rusku. Svíce trojra-

menná a velkononí ili pasehal. O em má
býti porodní bába od pastýe duchovního po-

uena? Apokryfy Nového Zákona. Sv. ehoe
Naz. Homilie. — Kronika: Hlasy vrchních pa-

stý Moravských. Requiem za zemelé osa
niky po výroní slavnosti posvcení chrámu.

Pechovávání nejsv. Svátosti v soukromém Ora-

toriu. Rok muenické smrti sv. Jana Nepom.
— Literární oznamovatel pojednává o jedné

knize.

*—* Sbírka spisv dramatických. Díl V.

Schillerova Panna Oiieanská. Romantická tra-

gedie v pateru djství. Peložil S. Macháek.
Druhé vydání. V Praze. Nákladem knihkupectví

L. Kobra. Cena 72 kr.

*r-~* Ústední knihovna, jejíž redaktor

jest František Zákrejs, vykazuje v ís. 139 bá-

se elakovského : „Rže stolistá." V ís.

140-146 román od J. Turgenva „Novina,"

který z ruského peložil J. ežábek. V ís.

147—148: „Šebestián Gansendonch." Napsal

Jindich Conscience. Z flemského peložil Vá-
clav Petru. V ís. 149— 150 veršovanou vese-

lohru v pti jednáních : Misanthrop, kterou na-

psal Molire a z francouz, pelož. Jaroši. Prei-

ninger. V ís. 151— 154 román Olivera Gold-

smitha : Viká Wakefieldský. (Z angliiny pe-
ložil Jak. Malý )

*—* „O spatné a dobré etb." Patero

exhort postních. Sestavil J. Ježek, katecheta

pi c. kr. vyšší realce Pražské. Cena 32 kr

V Praze. Nákladem kníž. arcib. knihtiskárny.

(Rohlíek a Sievers). V tchto exhortách, které

velmi dobe se hodí pro dpp. katechety na

stedních a mštanských školách, pojednává sc

o záhubném vlivu špatných knih na kes.
mravní ád ili na istotu mrav, na nábožen-

ství a ád církevní i na ád státní. Vyvracejí

se liché výmluvy, jimiž tnái špatných knih

sebe ospravedlují. Dokazuje se oprávnnos
církev, indexu. Poukazuje se k užiteuosti do-

brých knih a uvádjí se pravidla, jimiž pi
etb íditi se dlužno. Exhorty tyto zejména
v naší dob s prospchem se mohou použiti

také na kazatelnách.

*—* „esko- Moravské Kroniky 11
sešity

56—65 vypravují o panování Rudolfa II., o

panování krále Matyáše a o poátcích eského
povstání r. 1618.

*— * „Encyklopedie obraz" obsahující

pipodobnní, podobenství, allegorie, bájky, pa-

ramythie a hádanky. Záslužné toto dílo dosplo
již k seš. 43. a 44. Hlavní lánky, ku kterým

se v tchto sešitech pihlíží jsou . „Víra, vlasC,

vle, vychování, vyuování, vzkíšení, zapíraní

sebe." Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodéjské

knihtiskárny v Praze.

*—* asopisy „Ludmila^ „Anežka" a

„Václav" které jak známo vydává dp. kanov-

ník Skodopole v Budjovicích nastoupily no-

vou pou a sice „Ludmila" desátou, „Anežka"
sedmou a „Václav" šestou. Všech tí vydáno

ís. 1. s rozmanitým obsahem.
*—* „Cyrill" asopis pro katolickou

hudbu posvátnou v echách, na Morav a ve

Slezsku, zárove organ obecné jednoty Cyršll-

ské. V prvém ísle r. 12. jest tento obsah :

Jednotám Cyrillským. Seznam prémií Jednotám
Cyrillským za r. 1884. Pednáška F. Lehnera

o slavnosti Brnnské. Obecná jednota Cyrillská :

echy. Arcidiecése Pražská. Praha. Diecése

Kralohradecká. Morava. Zprávy o cyrillských

jednotách z diecése Brnnské.
*—* „Škola B. Srdce P. u vykazuje v ís.

1. ro. XIX. tento obsah: tvero vk lovka.
(Báse.) — K novému roku. (S rytinou.) —
Nejsv. Srdce Ježíšovo — výborný lék pro náš

c orý svt. (S rytinou.) — K jubileu Metho-

djovu. (Báse. S rytinou.) — Apoštolát mo-
dlitby a papež Lev XIII. — Rozjímání o no-

vém roce. — Kíž Kristv v ín. (S rytinou.)

— Zprávy z misií. — Hlavní úmysl apoštolátu.

— Zprávy. — Milodary božského Srdce Pán.
— Zájmy Krista Pána v rzných zemích. —
V msíci lednu modleme se za zdar jubilea

svato-Methodjského a za katolické spisovatele.

— Zvláštui úmysly. — Pílohy k . 1. jsou

následující

:

*—* „Andl Strážný " . 1. následují-

cího obsahu: Den Pán. — Co nedalo Vašíkovi

spáti ? — Vdný syn. — MocnosC modlitby.

— Ježíšek, náš Vykupitel. — Kmotíek. —
Svatá Ludmila. — Dva štdroveery. — Milé

dítky ! — Oechy.
*— * „Hlidka literární," . 1., obsahu

rozmanitého.

#
—* „Život nejbl. Panny Marie a sv.

Josefa, sešit 9. a 10. rozesýlá se zvláš.

*—* „Kvty Mariánské" ro. II. . 1.

vyšlo 15. lnlna.
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*— * „Sebrané povídky pro lid,
u od Fr.

Pravdy. Dílu IV. sešit 4, 5., 6., 7. a 8. Každý
sešit po 20 kr. V Praze nákladem knihkupectví

Kobrova. Krása a dojemnos povídek Pravdo-
vých jest všeobecn známa, doporuují se samy.

*— * Ke strunému všeobecnému slovníku

od Jak. Malého vydává se nyní v nkolika se-

šitech ukazovatel.

*—
* VZ rzných kruh," noveletky od

K. B. Kobra. Díl první. V Praze nákladem
knihkupectví J. L. Kobra 1885.

*—* „Zápisní kapesní kalendá všeo-

becný na r. 1885. V Praze nákladem knihku-
pectví Kobrova.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

Jmenován jest:

p. Jan Eybl, far. v Kehoi, jmenován vikar.

sekretáem pro okres Kolínský.

Ustanoveni jsou

:

p. Karel Braungarten, far. v Tatrovicích (Dot-

terwie), za far. v Lauterbachu;

p. Václ. Vorel, kapl. Zvolenovský, za admin.

ve Zvolenovsi;

p. Václ. Macák, zatím. kapl. v Lidicích, za

kapl. v Hostivicích
;

p. Frant. Passauer, far. v Starém Sedle (Alt-

sattel), za far. v Schónwaldu.

Uprázdnné místo:

Zvoleoves, far. patr. Jeho Velienstva, od 17.

ledna 1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.

V Pánu zesnuli:

p. Karel Keppert, far. v Richmburku, 17.

ledna 1885, (nai. 31. pros. v Litomyšli,

vysv. 4. ervna 1861)

;

p. Aut. Citta, far. v erni lov, dne 19. ledna

1885, (nar. 2. února 1827 v Bousov, vysv.

25. ervence 1851).

Vyznamenáni jsou:

p. Jos. Kvapil, dk. ve Skuti, jmenován vik.

sekretáem

;

p. Jos. Kašpar, far. v ibuzi, obdržel exposit.

canon.

Ustanoveni jsou

:

p. Jan Dvoák, lokal. Studniky, za far. v

Rtyni

;

p. Václ. Frinta, ádmin. in spir. v ernilov,
za admin. tamtéž

;

p. Václ. Pilnáek, kapl. Borovský, za koop.

v Bohuslavicích

;

p. Ign. Kubásek, far. Zbislavský, vstoupil na

odpoinek.

Uprázdnná místa:

Studnice, lokalie patr. kníž. Schaumburg-Lippa,

od 13. ledna t. r.

;

Richmburg, fara patr. kníž. Thurn-Taxisa, od

18. ledna t. r.

;

Cernilov, fara patr. Jeho Apošt. Velienstva,

od 20. ledna t. r.

V biskupství Budjovickém.

Jmenováni jsou:

vdp. Karel Hájek, dk. v Domažlicích, b. vik.

a kons. rada, jmenován jest arciknzem o-

kresu Domažlického

;

vdp. Jos. Bumba, far. v Kamenném Újezd, b.

viká Hlubocký a kons. rada, jmenován

osob. dkanem

;

vdp. Ferd. Pokorný, far. v Krakov, b. notá,

jmenován vikáem Týnhoršovským a bisk.

kons. radou;

dp. Frant. Pražák, dk. v ervené eici, a

dp. Frant. Mrazík, far. v Blicích, obdrželi

exposit. canon
;

dp. Martin Ticháek, kapl. v Kasejovicích, ob-

držel synodalie.

Uprázdnná místa:

Plóss, fara patr. paní Aglaé baronky Koc z

Dobrze, do 15. února

;

Staré Sedlo (ve vikariatu Týnhoršovském), fara

patr. Jeho J. vysoce urozeného pána Karla

Jindicha knížete Lowensteina-Wertheima-

Rosenberga, do 15. února 1885.

Milodar. Na ohrám sv. Víta darovali ctih.

pp. bohoslovci pražského semináe ui-
nivše mezi sebou III. sbírku 6 zl. 18 kr.

Ctih. klerikové a novicové ádu sv.

Augustina v Praze 10 zl. — Dp. Frant.

Ekert 2 zl. Zapla Pán Bh.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Pruže.
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„Spravedlnost! zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Píst, xiv, 84.)

Sedm postních kázaní
o bolestech Marie Panny.

I. Boles Marie Panny.

Fisiup.

Tvou vlastní duší pronikne me.
Luk. 2, 35.

Na pahorku Umbrickéra v stední
Itálii v starožitném a lidnatém mst To-
di, v 13. století spatil svtla Božího
hoch, jehož rodie ku staré šlechtické ro-

din Benedel náleželi. Hoch, na ktu sv.

obdržev jméno Jakub, rostl a prospíval

pi znamenitých svých schopnostech du-
ševních tak, žo vynikl nade všechny své
spolužáky. — Pijda do let kde vyvoli ti

si ml povolání své, nerozmýšlel se dlou-

ho a zvolil stav právnický. — A ptámeli
se, co ho pivedlo k tomu, že zvolil ten

stav, nemusíme daleko jiti pro odpov;
Kdo zná djepis, ví jaké roztržky, vády,
sváry, boje a záští stranické panovaly
tehdáž v Itálii celé, ví také že záhy v du-
chu ponkud myslícím musila ozvati se

otázka, kde na které stran právo a na
které bezpráví?

Pi výtených svých schopnostech
vzdlán až píliš dostaten, nastoupil úad
svj a protože nechyblo mu na bystrosti

úsudku, vynikl brzo nad ostatní, ano
on toho dovedl, že oi všech jeho sou-

asník na nho se obrátily. — Než ješt
zmíniti se musím o jisté jeho pednosti,
kterouž ped ostatními se skvl, on byl
totiž básníkem, umlí totiž, co srdce cí-

tilo, odíti ve slova drazná, vzletná, on
dovedl básnmi pohnouti srdcem.

Netrvalo to dlouho a mladistvá zbožná

cho kráela mu po boku. V roce 1 2*3 8

slavily se v mst jeho otcovském veejné
hry. Dle pání manžela svého odebrala
se cho jeho s ostatními paními šlechtickými
na místo vyvýšené, pro paní vzláštn pi-
pravené. Tu pojednou ozval se praskot, le-

šení poalo se kloniti — následovala rána
a vše leželo pod sutinami pohbeno. Pavlán
se zboil. Sotva ale uslyšel Jakub co se

stalo, stelhbit se srdcem zdrceným sp-
chal na místo neštstí. Než co to, pro
zstal stati jako zkamenlý ? Ped ním
ležela na smr ranná jeho cho. Než jak
se zarazil, tak se rychle vzchopí, sehne a

pone rozpínati tsný odv, aby vyšetil
zdali snad ješt pomoci. A když tak svrchní

roucho rozepnul, objevilo se mu vespod
roucho jiné, hrubé, žínné, které mladiká
cho tajn, chtjíc kající zárove, život

vésti, nosila. — A co tak opt ztrnule po-
hlíží na šat kajícný, posledn otvírá umí-
rající cho skalených oí svých, aby mu
poslední zaslala pozdrav.

Jak nyní opuštnému Jakobu Bene-
dettimu bylo mžeme si pomysliti. Otu-
ple, beze slov vysedl celé dny, a marné
byly všechny pímluvy pátel, kteí ho
obveseliti chtli. — Konen pedce pro-

budila se v nm opt touha po vdomo-
stech, a on místo vd svtských chopil se

knihy knh Písma sv.. kdež nejvíce po-

tšil ho výrok Spasitelv. Pojte ke mn,
kteí pracujete a obtíženi jste a já Vás
oberstvím.

Bylo to roku 1278, kdy 10 let po oné
události prosil Benedetti, aby byl pijat
v blízkém kláštee. Stalo se tak. V klá-

štee pak, slouže Bohu — zanášel se oblí-

I

beným svým zamstkuáníin — básnictvím,

I s tím však rozdílem, že na místo svt-

4
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ských — skládal nyní slavné chvalozpvy
církevní, v které ukládal bolest svou,

pocítnou ped 10 léty pi onom neštstí.

Porovnával bolest svou s bolestmi ji-

ných lidí, s bolestí podobnou, a tu shle-

dal, že bolest jeho z náhlé ztráty milo-

vané choti Jeho, mže se rovnati jenom
bolesti matky, která o dítko své spsobem
hrozným pijde, které jí smrt vyrve z ná-

ruí. Než které pak matky asi bolest byla
nej vtší? A ped oi se mu postavil obraz
blahoslavené Panny sedmerým meem pro-

klaté, a z péra inula se již ona slavná,

svtuznámá píse: „Stála matka litující,

u deva kíže plaící, na nmžto pnl její

Syn." — Píse tu pijala církev do svých
hodinek mešních a do missálu, píse ta

peložena byla do všech skoro eí, aby
sloužila k potše a povzbuzení všech vrou-

cích ctitel bolesti M. Panny. I my pi-
dejme se v tomto svatopostním ase k
tmto ctitelm rodiky a rozjímejme o

její 7. bolestech.

Pojednáni.

I.

tyicet dní uplynulo od té doby, kdy
andlé o plnoci na nivách Betlémských
ono velebné „Sláva na výsosti Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vle" zapli. Ma-
ria i Josef hluboko zatím vnikli do ta-

jemství Božských. Pastýi poklonili se

nov narozenému Božskému dítku, ti krá-

lové složili k nohám jeho tajuplné dary
své a i ona hvzda nová sktvlá, nikdy
nevídaná, kteráž jim cestu k nov naro-
zenému králi ukazovala, zmizela již. — Ve
svt šlo vše obyejným krokem dále.

Než tu piblížil se 40tý den po na-

rození Ježíšov, a proto chtla i Maria
vyplnití pedpis zákona a ve chrám ob-
tovati Syna svého, jakož inívaly jiné ženy
židovské.

Vydává se tedy sv. Panna na cestu

do Jerusaléma se snoubencem svým Jose-
fem. Jdou po kraji úzkého pahorku, na
nmž Betlém byl zbudován. Vinice po
stráních poínaly práv pueti, pole na
nichž druhdy Ruth sbírala klásky, odívaly
se zelením, paprslek jarního slunce ozao
val šedou skálu u hrobky Ráchely. — Již

vidli stechy msta a nad nimi velebnou
budovu chrámovou a již do tohoto chrá-

mu — do svého vlastního chrámu vstupuje
Bh ve viditelné podob co dítko maliké.

Aj kde jest pohovka, v niž by Messiáš
byl nešen ? Kde komonstvo jej provázející,

kde panstvo, jež by píchodu jeho oeká-
valo? Pohovkou jeho jest rám matino,
služebníkem pstoun Josef. A panstvo? Než
posekejme, seznámíme se s ním v chrám
samém.

Do chrámu se ubírá Maria a jako
každá jiná šestinedlka staví se ped vý-
chodní bránu Nikanorovu tam, kudy se

vchází do nádvoí žen, tam vchází, kde
12 let svého neposkvrnného života v
služb Boží byla strávila, tam vrací se a
zasnoubena pedce co panna — avšak jaké

tajemství milosti B., co panna i matka zá-

rove.

Oekává knze a když pišel, podává
za sebe ob chudých dvé holoubátek.

Knz zabijí holoub jedno za hích, a

krví jeho kropí ji a istí — tu nejistší

a nejistotnjší z dcer lidských, vedle je-

jíž nevinnosti a istoty i istota a nevin-
nost andl bledla. A mezi tím co knz
holoub k zápalu na oltá klade, je pálí

a za matku se modlí, ona kleí v pobož-
nosti pohížena s prvorozencem na rukou
a vzdychá as: „Ote nebeský, zde v sva-

tém chrámu tvém obtuji ti vtleného
Syna Tvého Krista Ježíše, jehož i já v nej-

hlubší pokoe jmenují Synem svým. Pijmiž
tuto ob blahosklon a pro ní nám budiž
milostiv.

A žádný z pítomných netušil, jaké
to dít Bohu se obtuje, jaká to matka,
kteráž tu oišována; ani sám ten knz,
který obadem pisluhoval. Žil ale v Je-

rusalém ctihodný kmet Simeon muž bo-

habojný a spravedlivý, oud vysoké rady
Židovské, jeden prý to z tch, kteí pra-

vili králi Herodesovi, že Messiáš se má
naroditi v Betlém. Pakli mžeme té po-

vsti viti, pak jist neekl to povrchn,
nýbrž byl o tom tením písem sv. pe-
svden a oekával Spasitele.

Toužebným oekáváním Spasitele je-

vila se v tehdejších asech pravá nábož-
nost, jako jest za naších as radost z pí-
ští Spasitelova, bezpenou známkou její.

Jej spatiti díve, nežli by zemel,
byla nej velejší a jediná Simeonova žá-

dost. Ta aby se mu vyplnila vzýval Boha
vstávaje lehaje. An takovéto vroucí prosby
pednášel Hospodinu, ozval se jedenkráte
v srdci jeho hlas Ducha svatého, že ne-

ume díve, dokud by neuzel Spasitele.



51

Božské toto zaslíbení dojista jakýmsi
nebeským svtlem ozaovalo, jakousi raj-

skou rozkoší oslazovalo celý život jeho.

Peasto docházíval do svatyn, každou
bránu, každé nádvoí, každuo sí v ní

prohledával bedliv. Dlouho, dlouho musil
ekati; již se sestaral, hlava jeho sešedi-

vla, oi uslábly, krev stydla — avšak
ím starší byl vkem, ím sešlejší byl t-
lem, tím živjší byl duchem, tím pevnjší
v nadji, že pijde Spasitel, že pijde již

brzo, že ho uzí a že bude moci pokojn
zemíti.

Snad podle jeho píbytku kráela u-

šlechtilá Maria s dtátkem k ouvodu —
a pojednou vzala se v jeho duši myšlen-
ka, ovšem psobením Ducha svatého, že

by to mohl býti Messiáš, jenž do chrámu
jest nesen. Nemeškal a a byl kmet še-

di vý, tém letmo spchal do chrámu
v ranní dob. A kdj7ž uvádna byla Ma-
ria i on byl pítomen. — Kdežto se dlo v
chrám všechno obyejným poádku, knži
obtovali, levité pisluhovali a lid se mo-
dlil, kdežto každý knz, neknz, dít práv
pedstavené Ježíše, považoval za dít oby-
ejn, jakých tisíce tisíc již v chrám
bylo obtováno; on Duchem sv. osvícený
v jiném svtle spatoval Ježíška. — On
vidl v nm Spasitele svta v ouplném
jeho dstojném smyslu slova, Spasitele

žid a pohan, Spasitele národ všech,

jež osvítiti, oblažiti byl On pišel. -

Hospodin sliby své plní, již navštívil lid

svj, tak as vzdychaje, pistupoval k Matce
Božské, dtátku jejímu hluboce se sklání,

vítá je srden na zemi, vztahuje po nm
své náruí. Blažená Rodika podává mu
Synáka svého. S jakou uctivosti bére on
jej na lokty své! s jakou láskou tiskne jej

k svému srdci, ústecka jeho líbá, tváinky
jeho slzami rosí, dost se na vynadívati.

dost se mu nadiviti nemže!
Ano stare ctihodný! Dítko které

držíš na rukou jest Bh, tvj Stvoitel,

který t snad i v brzku souditi bude.

Jako druhdy Jakob, když po dráhných lé-

tech poprvé zase spatil syna svého Jo-

sefa, radostí oplýval a pravil: Nyní rád

zemru, jen když jsem uzel tvá tvou,

rovnž tak volal Simeon: Nyní propouštíš

Pane služebníka svého podle slova svého
v pokoji, nebo vidly oi mé spasení

tvé, kteréž jsi pipravil ped obliejem
všech lidí.

Svt pro ztratil všechnu pvabnost.
On vdl, že vtšího ješt štstí se mu

dostati nemže. — Jak tžko mu pichází
odlouiti se od dítka toho. Vedle ního
kleela Máte v hluboké pokoe a divila

se slovm starcovým.

Ano div se Matko Božská, div se,

diviti se budeš ješt více. Nebo slyš jaké
pro tebe má požehnáni: „Aj postaven jest

tento ku pádu a ku povstání mnohým v
Israeli a na znamení jemuž bude odpí-

ráno. A tvou vlastní duši pronikne me,
aby zjevena byla mnohých srdcí myšlení."

Co to pravíš, stare ctihodný? Dítko
to, které držíš na rukou, dítko to že má
býti mnohým ku pádu V Vždy jsi jej prá-

v nazval spásou svta. Vždy jest to Vy-
kup., který pišel spasit lidstvo a Maria jest

Matkou jeho, která jej pináší Otci nebes,

za ob. A za odmnu této obti má proni-

knouti me srdce její? A pedce - postaven
jest tento ku pádu a ku povstání mnohým
a duši matky má proniknouti me. Než
co pravím! Má proniknouti? Již pionikl

duši její! Slova Simeonova byla prvním
meem pro ni; meem, který v srdci je-

jím zstal vzeti po celé její živobytí.

Pomyslete sob, drahé matky, které

pítomny jstfí, že byste vdly se vší ji-

stotou, že syn váš, kterého milujete, má
skoniti na popravišti co zloinec a vy že

tomu nemžete zabrániti. Jak hy Vám
bylo pi pohledu na tohoto syna? A vše

to, co byste cítily, vše to cítila Maria, ano
mnohem více nežli dovedeme si jen

pedstaviti.

Tvoji duši pronikne me! Slova ta

musila psobiti na ní hrozn. Ona cítila

se býti najednou pesazena z výsluní ra-

dostí Betlémských do tmy žalosti na Kal-

várii. „Tvou vlastní duši pronikne me."
Maria P. bée svého Syna z rukou Si-

meonových, avšak ach! to již není ten

Syn její, kterého byla do chrámu pinesla

a jemu do rukou vložila. V písm sv. te-
me, že král Farao v Egypt, chtje Isra-

elity zcela vyhubiti, vydal písný rozkaz,

aby každé nov narozené pachole jejich

do eky bylo uvrženo. I mla jedna žena

z pokolení Levi syna pekrásného, kterého

z lásky ukrývala po 3 msíce. Když ale

vidla, že ho vice ped slídii nebude moci
ukrýti, vzala ošatku zo síti dobe smlou
uvnit a zevnit potenou, vložila do ní

nemluvn a položila u behy eky do vody

v rákosí. Sestra pak dítte dávala pozor

co se s ním bude díti. — ízením Božím
stalo se, že práv v touž dobu sestupo-

vala dcera královská k ece a uzela o-

4*
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Šatku. Nechala ji ihned pinésti a když
v ni nemluvátko nevídané krásy spatila,

pohnulo se srdce její litosti nad ubohým
nevinným ervíkem, a ona uzavela je

zachrániti od smrti. — V tom ale pišla
k ni sestra dítte a pravila: Chceš paní,

abych ti ženu hebrejskou zavolala, kteráž
by toto dítko odchovala a živila? Dcera
královská radostn pisvdila a když dívka
matku svou byla pivedla, pravila ona
k ní, nic netušíc, že by to pravá matka
dítte byla: Vychovej to dít, až doroste,

a dám tob mzdu tvou.

Kdoby byl šastnjší tohdáž ze všech
žen hebrejských jako ona. — Avšak její

štstí bylo spojeno se ztrátou toho nej-

milejšího, její radost pomíšena byla s bo-
lestí. Ona byla pravou matkou Mojžíšovou,
nebo o nm se jednalo, a pedce ped sv-
tem mla platiti jen za jeho pstounku,
kojnou, chvu. Ona ho porodila a pedce
co cizá k nmu se musila stavtí. Bylo
to její vlastní dít, a ona musila ho pro
jiného chovati. A v skutku, když dítko
vyrostlo, ona odlouciti se musila od nho,
ona odevzdati ho musila dcei královské.

A tento utšený píbh jest pravé
proroctví. Nebo kdo jest ono dít, jak
písmo praví — nevídané krásy a Bohu
tak milé V Kdo jiný nežli Ježíš Kristus o
kterém psá,no stojí: On jest nejkrásnjší
ze syn lidských, milost vylitá jest na
rtech jeho.

A kdo jest ona nstounka, kteráž ac
pravou byla matkou dítka, pedce od té-

hož Božského Syna jen ženou ve veej-
ném život nazvána byla? „Co mn a tob
ženo?" „Ženo hle Syn tvj. 4'

A kdo jest ona královská dcera, jež
dítko ono pijímá, sob ho pivlastuje a

na své tiskne srdce? Kdo jiný, nežli církev
svatá, která dcerou krále nebes, bývá na-
zvána. Ar o, ona jest to, která prosted-
nictvím starého Simeona, který ji ped-
obrazoval, Ježíška ve své náruí bée,
sob ho pivlastuje a Bohu za to díky
vzdává.

Ovšem dostala Maria dítko své Bož-
ské zpátky, ale ne již co matka, nýbrž co
pstounka, ne aby ho pro sebe vychovala,
ale pro nás, aby ho již nepovažovala za
svého Syna, ale za spoleného Vykupitele.
Bylo to, jako by Simeon byl ekl : „Maria,
vezmi si dítko to zpt, ale ne tak, jak
jsi mn ho by]a dala. Ty jsi ho pinesla
co svého vlastního, ale nyní odnésti ho
máš co ob ku spáse svta. Tys chovala

ho posud k své radosti a nyní chovati
ho budeš k své bolestí. Odnášíš si ho do-

mu s chrámu, abys ho jednou pivedla na
Kalvárii. Ty máš ho jenom proto s ra-

dostí živiti, abys ho vidla jednou s bo-
lestí umírati. Všechna tvá snaha žádné
jiné ovoce ti nepinese, než bolestnou ránu,

která celé srdce tvé poraní. — Tvou vlastní

duši pronikne me."
Než snad pedce najde ubohá matka

ulehení a úlevy v hoi svém. Syn její

bude trpti, položí život svj za spásu
svta, snad ale uzná aspo svt tuto lásku

Syna Mariina a bude se hledti za ní od-

mniti? Až Ježíš na kíži dokoná, budou
ho snad oslavovati a s radostí poslouchati

jeho uení; budou spechati do církve, kte-

rou založil? Slova Simeonova: Postaven
jest tento ku pádu a na znamení, kterémuž
bude odpíráno, zbavila ji i této nadje.
— Maria jim dobe rozumla. Pedvídala,
že lidé za veškerou lásku Synu jejímu od-

mní se nevdkem, že nebudou vážiti si

obti, kterou za n pinese na kíži. —
Ubohá matko kamkoliv pohlédneš, vše

napluje srdce tvé zármutkem.
Simeon rozdlil veškeré lidvo na dva

sbory. Jedni budou Kristu odporovati a

tm bude ku pádu. Druzí budou se držeti

jeho ueni a tm bude ku povstání. Od
asu Kristových až na naše doby stály ty

sbory proti sob dosti píke. Kdykoliv
Kdykoliv se sbor pátel Kristových mno-
žil, plesalo vždy srdce Matky jeho. Kdy-
koliv ale pevahu nabýval sbor protivník,

bolestí plnilo se láskyplné srdce Marie.

A jak jest to s tmi sbo^ za našich

dn? Rozhlédnme se jen vkol sebe! Ku
kterému práporu hlásí se znané ástky
nynjších národ ? V jakém pomru stojí

ku Kristu a církvi jeho? Na trnech Vý-
chodu zasedá rozkol, jinde nenávist a boj

proti církvi aneb lhostejnos.

Obrame se od národu k rodinám. —
Dva prápory vlají v domácnostech našich

zejména v mstech. Otcorése syny svými
bojují pod práporem netenosti a smyslno-

sti, matky s dcerami, kteí ješt kesan-
ství vrny zstaly, ve skrytosti prolévají

slzy bolesti. Kam podla se za naších dn
všechna ta sv. podání víry od otc zd-
dná? Kam se podly ty pobožnosti, které

se druhdy v domácnostech konaly, kdy
otec shromaždoval svou rodinu, aby jí ped-
ítal Písmo sv. aneb konal s nimi mo-
dlitku spolenou?

Jdeme dále! — Pozorujme jednotlivce
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a co spatíme? Zdali nekoí se mnozí mo-
dlám rozkoše a mamonu? Ano rozkoš,

mamona, to bohové, kteí jedin se uzná-

vají, jimž tisícové se klanjí a ustavin
obtují. A mládež? Celé zástupy sotva

škole odrostlých mladík vstupuji v ady,
nevrc a zdá se, jakoby se ani dokati
nemohli té doby, kdy veejn proti ke-
sanství vystoupíti a boj mu vypovditi
budou moci. Ano poet tch, kterým Kri-

stus bude ku pádu se množí, ady tch
ale jimž je Kristus ku povstání, se menší.

Každá matka radostí oplývá, když
pohlíží na své nemluvátko a tší se na
ty doby, až ji poprvé osloví sladkým slo-

vem : „matko má." Tši se, až ruky, kteréž

jsou ješt zavinuty v peince, vinouti se

budou kolem krku jejího. I Maria tšila

se na ty doby, než slova Simeonová obrá-

tila v hoskos blahou tu nadji.
Kdykoliv Kristus tvou ruku nevinnou

ovinul kol krku jejího, bylo jí jako by
v rukou tch nevinných vidla již rány
od heb! Kdykoliv pohlédla na jeho bílé

elo, bylo jí, jakoby vidla skvrny krvavé
tam, kde bude jednou z trní koruna. Kam-
koli pohlédla, všude jenom samé hoe, vše
pipomínalo jí nástroje k muení. Jí bylo
jako by v dom mla mrtvolu.

Snad asem se zacelí rána její? Vždy
as hojívá i nejvtší bolesti. U P. Marie bylo
naopak. Dítko vzrstalo a Maria P. musila
patiti, že se blíží Kalvária. O jaký to

osud pro matku.
A vy všichni, kteí jdete cestou, po-

zorujte a vizte, jestli bolest jako bolest

její. Pozorovali jsme i my její bolest a to

první — a což nezarosily se nám oi sl-

zami. A slzu tu obtujme dnes Marii a a
jest slza díku.

II.

A tu na jediný spsob ukázati chci,

kterým vdnost svou bychom ji osvditi
mohli a ten jest, abychom vroucí chovali
k ní úctu.

Jedinou vtu, jedinou myšlenku chci
dnes dr. pátelé uvósti a ta jest : Nezapo-
meme nikdy na bolesti Matky naši. Ano
milujme a ctme Marii P. Nevzpomínejme
však jenom na dary a milosti, kterých
z nebes byla obdržela, nemjme na pamti
jen radosti její, kterých byla zažila, nýbrž
vzpomeme, že byla ona též matkou bo-
lestí. Pro naše spasení, za nás, obtovala
ona ve chrám Syna svého a to s ochot-
nosti velikou, a od té doby proniknul me

bolesti srdce její. Pro nás, ano jen pro
nás! A proto nezapomeme nikdy na bo-

lesti Marie P.

Dokažme vdnost svojí k ní, tak na-

pomíná nás sv. Alfons, asto srden poza-
stavme se a rozjímejme bolesti jojí a živé

úastenství mjme s ní. — Ne j blahoslav.

Panna stžovala si jednou sv. Brigit, jak

v zjeveních této svtice teme, že tak veliká

vtšina lidí na bolesti její tak málo vzpo-
míná. „Ohlížím se na všechny strany," tak
pravila, „zdali bych nkteré nalezla, kteí
útrpnost by mli se mnou a na mé vzpo-
mínali bolesti, avšak nalézám jich velmi
málo. Nuže dcero, nezapome aspo ty

na mne."
Hle, dr. kesane, o blah. Panna

sv. Brigitu žádala, o to prosí také tebe
— a proto nezapome na bolesti matky své.

Sv. Eeho z Toursu vypravuje nám o
Klotild, králov Goth, že ona uvržena
byvši do vzení a ukrutn muena, z v-
zení toho, šátek krví ran svých nasáklý
poslala bratru svému Gildebertovi se slovy

:

„Budeš moci na to patiti, brate mj, a
lhostejným pi tom zstati." — A hle po-

hled na zakrvácený šat nemohl on vypu-
díti ze srdce svého, pohle ten stavl se

mu ped oi ve dne i v noci, ustavin
znla mu v uších slova sestina. „Budeš
moci na to patiti a lhostejným zstati?"
Ne, déle to již vydržeti nemže bratr mi-
lující a proto chápe se zbraní a shromaž-
uje vojsko, poráží nepátele a vysvobo-
zuje zajatou sestru. Pohle kes. dr. zde
zase jest Maria s meem v srdci. Ona u-

kazuje ti probodenó Mateské srdce. M-
žeš na nj patiti a lhostejným zstati?
Vždy to bylv híchy tvé, híchy všech
nás, které to srdce meem tím probodly.

Mžeš na to probodenó srdce patiti se

suchýma oima, mžeš patiti na nj bez
slzy dík. O dr. kes. nezapome na bo-

lesti matky své.

Ano nezapome Maria odmní se ti

hojn za to. — Vdným rozjímáním o

bolestech Marie P. vzbudí se v tob pravá

dvra kní. Zví-lí lovk z vlastní zkuše-

nosti, co jest to bol a trápení, pocíti tím
spíše útrpnost s trápením cizím, a každý
též s vtší dvrou o pomoc obrací se

k lovku takému. My ovšem víme, že Ma-
ria od pirozenosti mkké, nejiepší, útrpné
srdce má, ale myšlenka, že i ona trápením
v tak veliké byla stížena míe, musí nás

ješt více p^vzbuditi, u ní útchu a pomoc
hledati.
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A ješt více, vdná vzpomínka na
bolesti její p ivede t kes. drahý, k nej-

vrnjší lásce jejího Božského Syna. — Byla
jednou vdova zbožná a šlechetná Mla
jediného syna, který rozpustilý vedl život.

Všechno napo mínání matino vedlo na zmar
nezbývalo nic než slz a modlitba. Jed-

nou stžovala si zbožnému biskupu bolest

svou a te nto pravil jí : Bu potšena, syn
tvj obrátí so jist, nebo nemožné jest,

aby Bh takovou matku nevyšivše], která

tolik slz prolila, tolik modliteb vroucích

k trnu slitovníkovu zaslala. — A vskutku
pišel as, matka se toho dožila, že syn
se obrátil, že velikým sv. a církevním ui-
telem se stal. — Byl to sv. Angastin.

Hle kes. drahý, tím mén mžeš ty za-

hynouti vn, pakli na bolesti Rodiky
Boží vždy vdné vzpomínati budeš, ne-

bot slzy takové matky nadarmo nebyly
vylity.

Pozorováním té lásky, s jakou Maria
Syna svého Božs. až k smrti následovala,

roznítíš v sob lásku k Božskému Spasi-

teli. Láska ale k Ježíši a vrné následo-

vání jeho, pivede t k životu vnému.
A proto kest, drahý, železným rydlem,
vpis si v srdce : Nezapome na bolesti

matky své.

Ano bolestí Mariiných chceme asto
býti pamti i vi, každý pátek postní chceme
shromažovati se na tomto posvátném
míst, abychom si je rozjímali, abychom
uvili si kytici myrthovou, z horských by-
lin a kvt jejích bolestí, zármutku, stra-

sti a náku. A tuto kytku vložíme na ne-

pokojné srdce své, a aby se tam rozvila

a daila se, chceme srdce zavíti vší po-

zemské marnosti, vší dtinské touze po
radostech tohoto svta. Když však bolesti

naše vlastní píliš obklíily by nás, a my
toužili bychom po útše lidské marné, o —
pak chceme vonti si ke kytce té, vonti
tak dlouho, až pecházeti budou oi naše
slzami touhy, slzami žádosti, u Marie se na-
lezati, úastnými býti v nebi nepomijitelné
potchy u Marie a skrze Marii. Amen.

Rodina.
(Pokraování.)

V.

Jednoho dne k veeru vyšel jsem si

po práci na procházku. Jda po vsi, uslyšel

jsem usedavý plá dtský a mysle, že se

njaké neštstí pihodilo, — jak se asto
v let stává, když rodie ostavivše dti
samotné v dom, jdou do pole po práci —
pibhl jsem k chaloupce, od které plá
ke mn zazníval. Za chaloupkou postehl
jsem chlapeka, který hlasit pláe zakr-

vácený nos košílkou si utíral. Piblížil
jsem se k nmu, táže se, co se mu stalo.

Chlapeek upokojiv se trochu, povídal, že

ho otec zbil a ješt matku bije. A sku-
ten uslyšel jsem hluk v chaloupce, a

po chvíli vybhla uplakaná žena, aby
dcko dom vazala. Když m spatila u
dcka, trochu se upokojila, ale hned za-

ala naíkati, že její muž, rozhnvav se

na syna, že džbánek na vodu rozbil, zaal
ho opaskem biti. Matce líto bylo dítka,

které pece úmysln nerozbilo džbánku,
postavila se na obranu chlapce, schováva-
jíc jej za sebe.

Otec ješt více rozhnvaný chtl ji

odstriti stranou, a kdvž mu chytila opa-

sek a biti dcko nedala, zaali se oba str-

kati, pi emž vrazili na chlapce k matce
se tulícího tak siln, že padl, a všecek
zkrvácen vybhl z chaloupky s hlasitým

pláem ven. Smutno mi bylo, když jsem
se dovdl, že pro takou malikost, tak

velice byl porušen pokoj a mír v rodin.
„Aj, milá sousodko," ekl jsem, „ne-

bylo by lépe povdti mírn mužovi, že

dcko úmysln nerozbilo džbánku, že to

není veliká škoda a že není teba biti za

to dítko ani postaviti se ihned proti mu-
žovi, který již rozpálil se hnvem? Když
jste vidla, že mírné napomenutí od vás

nepomže, mla jste mužovi již ustoupí ti.

Vždy on jest otec a opaskem by dítku

kostí nepelámal. Tím mla byste trojí

prospch : pedn, že dítko nebylo by tak

potlueno, dále nebylo by pišlo mezi vá
mi ku zkalení míru a lásky rodinné, která
— sama pece se piznáte — stanoví štstí

rodinné a za tetí, že otec nepozbyl by
oddannosti a lásky dcka, které vidouc,

že matka a bez úinku je brání proti

trestajícímu otci, pokládá každý trest

otcv, i kdyby nejspravedlivjší byl, za

nespravedivý, a tím zpsobem ztrácí d-
vru a víru v otce. Dále uiní sob svj
vlastní úsudek o otci, kterého staví vždy
na druhém míst a nejednou považuje ho
i za nepotebného v dom, jest pi matce,
když jsou njaké nesnáze mezi rodii, a
by bylo na stran otcov plné právo.

Matky nechápou, co zlého sejí v srdce dtí

,
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když nejednou v pítomnosti jejich hádají

se s otcem nebo postaví se, aby jich brá-

nily. Pontí dítka o spravedlnosti se kazí

úpln."
Dítko dobe vychované nikdy neb

aspo velmi zídka trestu zaslouží. Jestliže

však díté bití zasluhuje, neteba mu od-

pouštti, ale kárati chyby dítte, by ony
nkdy u dosplého nezvrhly se v zloiny.
Máme dostatený píklad v biblí svaté na
nejvyšším knzi Helim, jak tžce Bh
tresce rodie, kteí na zlé skutky svých
dtí patí lhostejn a jim shovívají. Ze
netrestal svých synv, a o jejich zlých
skutcích vdl, dokal se té strašné chvíle,

v níž se dovdl, že oba dva jeho synové
byli od nepátel zabiti a posvátný klenot
Israelitv — archa úmluvy — dostal se

do rukou pohanských. A on byl nejvyšším
knzem, strážcem svatyn, otcem padlých
mládencv! Heli dovdv se o tom straš-

ném neštstí, — aby míra trestu Božího
byla vrchovatá — spadl s kesla a ublíživ

si smrteln, ihned život svj skonil.
Soused mezitím posteh nás rozmlou-

vajících, vyšel a pozdravil mne upímn.
Na jeho tvái nebylo již znáti ani stopy
z nedávného výstupu. Mírným a k smíení
ochotným zrakem patil na ženu, jížto

tvá za rozmluvy se mnou se opt vyjas-

nila. Nedlouho jsem ekal, ani se smíili
pede mnou a žádali, abych vstoupil do
chaloupky. Leheji mi bylo u srdce, když
jsem vidl vracející se svornost v rodinu,
nedávno ješt rozvadnou; nemohl jsem
též odepíti jejich prosb. Vcházeje do
chaloupky ekl jsem : Vidím, milý sousede,
že jste trochu nepedložené jednal, ímž
nejen dítku a žen, ale i sob samému ve-
lice jste ukivdil.

„Dcku jsem trochu ukivdil, — odvtil
soused — ženu jsem zbyten posoužil, ale

sob nevím, jak bych byl ukivdil."
„Práv sob jste nejvtší kivdu ui-

nil, a sám to uznáte, jen poslechnte. Syn
malinký miluje tak velice otce jako matku,
nebo láska jest dcku vrozena. Náhodou
uiní nco zlého, o em neví, že zle iní,
ba neví ani, že se mže nkdo hnvati
proto ješt tedy nezasloužil trestu. Otec
pak vda, že to, co dítko uinilo, jest zlé,

a neumje se postaviti na stanovisko dítka,

bére metlu a vymuje mu trest. Nejednou
ani dít neví, pro je otec bije. Postavte
se na stanovisko takového chlapce, jakou
úctu byste mli k otci, který by vás ne-
vinn trestal. Litovali byste ho velice, a

to nespravedlivé zacházení s vámi ostalo

by ve vaší pamti hluboce vryto, a dlouho
picházela by vám tato píhoda na pamf.
Kdyby takové poínání otcovo astji se

opakovalo, zdaliž neztratí dcko lásky a

oddanosti k otci, a mohl by žádati ta-

kový otec dvry od dcka, kdyby ono
tímto zpsobem víry ve spravedlnost jeho

pozbylo. A co teprve íci o takém otci,

který surov trestá dít, když se mu nco
mimovoln pihodí, co samo uiniti ne-

chtlo? A práv vy sousede, jste takto

naložil se svým díttem. Napravte tedy

to, co jste svou prudkostí pokazil, a na-

praviti mžete jen láskou prokazovanou
synku svému, vystíhaje se, abyste od té

doby ani na vlas od spravedlnosti neod-

stoupil, abyste nikdy v prvním návalu

hnvu bez rozvahy netrestal, ježto tímto

zpsobem jen nejvtší škodu sob iníte,"

Zkormoucený soused chvíli pemýšleje,
ozval se: Kdyby lovku to na mysl pi-
šlo! Ale bych pravdu mluvil, nikdy jsem
též o tom nepemýšlel, a to pravda jasná

jako slunce. Nejednou sob lovk bez po-

teby tolik trápení v dom uiní, a, jak

vidím obešlo by se bez nho." Ježto se

již stmívalo, rozlouiv se tedy se sousedem,

vrátil jsem se dom.
Jak asto zneužívají vesnití rodie

metly na dítky? Dosahují mnoho, velmi

mnoho, ale zlého. Dít, jak již praveno,

pozbývá zcela lásky k rodim, a žije

s nimi v ustaviném strachu jen proto,

že mu jinde jisti nedají, jinde odvu ne-

spraví, jinde ho nepijmou. íkávají o ta-

kovém bitém dcka, že mu již ani Bh
nepomže. A kdo tím vinen? Otec dov-
dv se, že dít nco zlého udlalo, bije je

bez milosrdenství, nezná míry v zlosti,

v kterou ho pivede nejednou malý pe-
stupek, a vyliv si na nm zlost, kterou

dít za mstu pokládá, docela se o to ne-

stará, aby též je vystíhal, aby sledoval

je s láskou a pízní otcovskou, by se toho

více nedopustilo.

Dít vyplakavši se do vle, majíc ne-

jednou po nkolik nedl modiny na tle,

pemýšlí jen o tom, aby se ped otcem co

nejlépe ukrylo, aby se nedovdl, co ono
dlá. Stává se asto, že otec zle nakládá
se ženou a dtmi, nejeduou se na n hn-
vá; jest k nim ukruten, nevzbuzuje v do-m než postrach. Politování hodny jsou

bytosti, takovému tyranu poddané ; ale

jako každý lovk, tak i ony baží po vol-

nosti, ulehení tžkého jama. Matka, kde
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mže a jak mže, ukrývá vady dítka, uí
je vytákám a podvodu, aby je ochránila

od krutosti otcovy. O ! jaká to strašná

vina, jaká odpovdnost otcova. On vinen
vším zlem. Z jeho dtí nic dobrého nebude.
Takoví otcové naplují dtmi svými v-
zení, na n též ml by se rozšíiti písný
dozor, který by dával právo pímtí je

k písné odpovdnosti.
Když dítko povyroste, posýlají je ro-

die do školy, kdež, chodí-li do ní pravi-

deln, nauí se isti, poítati, psáti a roz-

umjším okem pohlédati na ten svt a

stvoení Boží na nm žijící. Ale to veli-

kého užitku nepinese, jestliže dítko vy-

šedši ze školy, již docela se nestará o

knížku a vdomosti, kterých ve škole na-

bylo. Vše zapomíná a dítku na pozdjší
léta sotva tolik z celého uení ostane, aby
umlo v kostele z modlitební knížky se

pomodliti a se podepsati upracovanou ru-

kou svou na njaké smlouv, kvitanci nebo
podobné písemnosti. Zdálo by se> že na-

darmo dti se trápí po nkolik let ve
škole uením, z kterého málo prospchu
mají na pozdjší léta. Dobrá škola jest

velikým dobrodiním lidu. Kdo tím vinen,

že nauky dtem pomalu z hlavy se vy-

kouí? Záleží to zcela na rodiích, ježto

oni povinni jsou vzdlávati dále své dítky.

Ne jeden otec rozhorlí se na podobnou
žádost, veda o sob dobe, že sám nemá
ani pontí o tch rozliných vcech, kte-

rým se ve škole jeho dti uí.
V nedli a ve svátek jdte do ko-

stela na služby Boží, poslouchejte tam
kázaní, které jest velikým uením mrav-
nosti dle vzoru uení samého Krista Pána.
Kdybyste pijdouce z kostela, v prázdné
chvíli zaali rozmluvu s dtmi o tch
pravdách, které jste na kázaní slyšeli,

jaká drahá nauka by to pro vaše dti
byla ! Když pijde dít ze školy, žádejte

od nho, aby vám vypravovalo, co tam
slyšelo nebo etlo, rozmlouvejte o tom též,

a ono bude míti ve škole lepší pozor, pil-

nji se míti k uení a více z nho koi-
stiti, v kostele pak nebude se rozhlížeti

na vše strany nebo s druhy rozmlouvati,

než i ono bude chtíti poslouchati a pama-
tovati, co Vás zajímá, o em i ono by
chtlo nco povídati.

(Pokraování.)

K e c,

o pohbu dst. p. Antonína Citty, faráe er-
nihvskho u Hradce Králov, dne 22. ledna

18

8

V>, kterou inil v tamnim chrámu Pán
Boh. Hakl) dek. a bisk. viká HoHcký

.

„Já, jsem vzkíšení i život ; kdo
ví ve mne, byf umel, živ

bude." Jan 11, 25.

Myšlénky vážné a písné naplují
útrobu naši, a nevím, zdaž by kdo ze

všeho skromaždní v této svaté chvíli

nryšlénky veselé schopen byl. Byli jsme
ve farním dom, vykonali obad, vynesli
mrtvolu, konali s ní smutení prvod, vešli

sem do chrámu Pán, tu jsme v dom
božím a uprosted nás — mrtvola ; a í ?

našeho spolubratra, katolického kesana,
ano co více? knze a místního správce
duchovního, faráe ili duchovního pastýe
této osady.

Osiel farní dm, ztratil svého pána;
osiel tento chrám Pán, ztratil svého
správce ; osiela osada, ztratila svého pa-

stýe. Smutek všude, myšlénky vážné a
písné naplují nitro naše.

Jest obyej, initi e nad rakví

;

oslavovati dobré vlastnosti v Pánu zesnu-

lého, velebiti jeho dobré, šlechetné skutky.

Ale což oslavovati budeme toho, jenž jest

již na pravd boží? chváliti toho, jejž již

soudil Bh? Spíše peje si a žádá sv.

církev, modliti se za zemelé, poroueti
duše jejich neskonalé lásce a milosrdnosti

boží, uvažovati o svatých pravdách víry

naší; a to chceme r. v Kr., uiniti i my,
te, v této svaté chvíli ; a tak nejlépe o-

slavíme ppmátku v Pánu zesnulého spolu-

bratra, katoliokého kesana, knze a pa-

stýe duchovního a proto chceme rozjímati

o tom, co nám tato rakev pipomíná a

kdo jest ten, jenž tuto ped námi v
rakvi leží.

Duchu zvnlý, pijmiž od nás tento

dkaz úcty a lásky, již chovali jsme a

chováme až dosud ku tvé osob, ano i ku
tvé schrán tlesné, druhdy posvcené,
kteráž tuto uprosted nás jest. —

I. Co nám tato rakev pipomíná ?

L Smr; tpt dojista a pede vším;
praví apoštol (Žid. 9, 27.): „Souzeno jest

lovku, jednou umíti.. tf A sv. Jarolim po-

dotýká: „Kdykoli se narodí lovk na svt,

narodí se mrtvola." A to pravda; a jedno

jest, zdaž žije pt minut, anebo sto let;
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nebo což jest sto let proti vnosti ? mén
než pt minut

!

Z toho jde, že jako tento duchovní
otec zde v rakvi, tak i ty ležeti budeš, a

snad dost brzy, snad sekera již ke stromu
piložena jest; sv. Aug. praví: Všecko na
svt jest nejisto, jediná smr jesfc jista.

O všeliké vci mžeš íci ; snad bude,

snad nebude ; ale mžeš také tak íci i o

smrti? Proto Spisitel: „Bdte, neb nevíte

dne, ani hodiny S

u

Každým rokem, každým dnem, každou
hodinou ano každou minutou umíráš a
blížíš se hrobu svému ; život náš není, le
ustaviné, ponenáhló umírání, a proto
všecka filosofie, t, j. všeliká moudrost na-
šeho života sbíhá se v tom, by každý se

uil, štastn umitá ; nebo jaká smr, ta-

ková vnost; šastná smrt, šastná v-
nost, neštastná smr, nešastná vnost

;

konec zde, jest zaátek tam ! — Každému
souzeno, jednou umíti ! O myšlénky vážné
a písné!

2. Druhé, co nám tato rakev pipo-
míná, jest r. v Kr. soud. Dokládá týž apo-
štol Pán (Žid. 9, 27.) : „Souzeno lovku,
jednou umíti a pak soud.

Že soud bude, patrno již z tvého sv-
domí; nebo co jest svdomí? soud boží
v nás. Jest varovný hlas, andl strážce,

jest soud boží soukromý zde. — Ale i

svt soudí, lidé soudí, djepis soudí ; chválí
anebo haní, oslavuje anebo zavrhuje, za-
tracuje

;
a hle, to obraz soudu božího dru-

hóho^posledního anebo veejného.
Ze soud bude, Spasitel Ježíš Kristus,

Pravda Vtlená a Vná, na nejednom
míst písem svatých praví ; ano u sv. Mat.
v kap. 25. z úmysla a obšírn o posledním
soudu mluví ; a na mnohých místech ji-

ných, jako v podobenství o pšenici a kou
kolu, o rybách dobrých a zlých, o dlní-
cích na vinici, o hostin a lovku ne-
piodném rouchem svatebním a pravil,

že každý vezme odmnu podlé své práce.
Proto apoštol: „Všickni my zajisté uká-
zati se musíme ped soudnou stolicí Kri-
stovou, aby vzal jeden každý podlé toho,
jak inil, buto dobré, anebo zlé." 2. Kor.
5, 10. Proto sv. Aug.: Sumež se sami a
nebude nás souditi Bh."

3. A tetí, co nám rakev ta pipomíná,
jest vnost Bh jest vný; musí býti,

sic by nebyl Bh. Jsa vný, mohl duši
stvoiti nesmrtelnou, a on ji" stvoil.

O vnosti! slovo rovnž útšné a
sladké, jako strašlivé a hrozné. Nechápe-

me jí, a pece pomysl i slovo máme ! Ú-
tšnó a sladké tm, kdož v lásce boží umí-
rají, smíeni s Bohem a lidmi na vnost
odcházejí. Šasten, kdo slyšeti bude jeden-

kráte slova : „Služebníe dobrý a vrný,
žes nad málem byl vrný, nad mnohým
tebe ustanovím, vejdiž v rados pána své-

ho!" A kdož jedenkráte státi budou na
pravici: „Pojte požehnaní Otce mého a

vládnte královstvím, vám pipraveným od
ustanovení svta!

O vnosti, slovo útšné a slastné

;

ale rovnž strašlivé a hrozné tm, kdož
v nelásce boží a zatvrzelosti srdce umí-
rají! Tm hrozí slovo Pán: „Služebníe
nešlechetný! — svížice ruce i nohy jeho,

uvrzte jej do temnosti zevnitní ; tam
bude plá a skípní zub!" A o soudu
posledním : „Odejdtež, zatracenci, ode mne
do ohn vného, kterýž pipraven jest

Satanu i andlm jeho."

O jak veliké zlé jest hích a vina

!

Neskonalý jest Bh, neskonalá vina! a

proto, by lovk vnost plakal, nemohl
by dosti želeti híchu svého a proto jen

láska a neskonalá milosrdnos Boží spasiti

mže duši lidskou !
-- O, myšlénky vážné

a písné naplují duši naši!

Il A kdo jest v rakvi té?

1. lovk. Kdo jest lovk? Nejvzne-
šenjší tvor a námstek boží na zemi. A
z eho se skládá? Z útvaru hmotného a

z bytosti duchové; onen slov tlo, tato

duše. teme v písm svatém 1. Mojž. 1,

V6. : „I ekl Hospo lín : Uime lovka
k obrazu a podobenství svému." A dále

v, 27.: „A stvoil Bh lovka k obrazu
svému; k obrazu božímu stvoil ho, muže
a ženu stvoil je."

A dle eho jest lovk obrazem bo-
žím? podlé tla? nikoli; nebo Bh, jsa

duch, tla nemá
;
tedy podle duše , a roze-

znává se dvojí obraz boží na lovku :

pirozený a nadpirozený. Pirozený zá-

leží ve pirozených darech každého ducha,
ty jsou : rozum, vle a cit . svdomí, též

nesmrtelnost; nadpirozený ve svatosti a

spravedlnosti, jimiž nad to první lovk
obdaen byl. A by lovk jiného zákona
neml, než svého rozumu a svdomí : pece
zstal by Bh jeho Pánem a Soudcem,
protože ho stvoil a ty dary mu dal. aby
k dobrému jich užíval. Ovšem že by Buh
je (pohany) podlé pirozeného zákona sou-

dil a také souditi bude, dle slov sv. Pavla
ím. 2, 14. 15.: Takoví, t. j. pohané, ne-

mající zákona, sami sob jsou zákonem

;
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jenžto ukazují dílo zákona napsané ve
srdcích svých, když jim svdectví vydává
svdomí jejich, i myšlení, kteráž se vespo-
lek obviují aneb také zastávají. — Patrno,
že Hh všecky lidi, tedy i pohany, sou-
diti bude, jsa jejich Tvrcem a Pánem.

2. Avšak zde jest kesan.
A kdo jest kesan? lovk, jenž

v Pána Ježíše Krista, jakožto v Syna Bo-
žího a Spasitele svého ví, na veškeru
nadji svou skládá a dle jeho rozkazu ve
jménu Boha Trojjediného poktn jest.

O kteraká milost! Bh dal Syna své-
ho, aby žádný, kdo v nho ví, nezahy-
nul, ale mel život vný; tak Bh milo-
val svt

; O kdo pochopí lásku tu ? Proto
pravil Spasitel: „Ten jest život vcný,
aby poznali tebe, Ote, a kterého jsi po-
slal, Ježíše Krista!" A jinde: „Já jsem
svtlo svta; kdo kráí ve svtle tom, ne-
chodí v temnostech, ale pejde ze smrti
do života." A též: „Já proto jsem se na-
rodil a k tomu jsem na svt pišel, abych
svdectví vydal o pravd." - A on v
pravd tmu zapudil, tmu bludu a modlá-
ství a svtlo rozšíil; s kesanstvím po-
íná utšenjší život; zrušil otroctví, žen
í dítti vrátil jejich práva, uil nás milo-
vati i nepátely.

Avšak pamatujte, N., i odpovdnost
kesanv na soudu tžší, nebo komu bylo
více sveno, na tom bude i více požá-
dáno. Proto Spasitel (Luk. 12, 47. 48.):
„Sluha, který poznal vli Pána svého . .

a neinil podle vle jeho, bude bit mno-
hými (ranami)

;
který pak nepoznal, a vci

trestu hodné inil, bit bude mén." Ale
biti .^ trestáni budou oba. Tedy i ke-
sana eká soud boží, a to písnjší.

3. Ale, r. v Kr., tu nejen lovk a
kesan, tu knz. A kdo jest knz? Vdce
duší^ nesmrtelných, krví Kristovou vykou-
pených, - vyvolený a vyznamenaný

;
jest

svtlo, od Pána postavené na svícen, aby
svítilo všechnm, kteíž v dom jsou. Jest
námstek Kristv, aby hlásal slovo spásy,
nové údy pivtloval církvi boží ktem
svatým, konal nej dražší ob, po rozkazu
Pán: „To ite na mou památku; ví-
cím híchy odpouštl, sed na míst božím,
podle slov: „Kterýmž odpustíte híchy,
odpouštjí se jim, kterýmž zadržíte, za-
držáni jsou, - aby lid posvcoval a uvádl,
jemu pomáhal do království božího. Ó kte-
raké dary! jaké milosti!

A což dím teprv o samostatném správci
duchovním, jakéhož schránka tuto ped

námi leží, jemuž svil Pán ás oveek
svých, aby byl strážcem a pastýem jejich,

aby je vodil na pastvu dobrou a napájel
pramenem vody živé? O kteraká dstoj-
nost, kteraké vyznamenání ! Proto s úctou
pohlížet! musíme na knze, s úctou i na
jeho mrtvolu! Nebo to jest to oko, které
bdlo nad stádcem svým ; to ta ústa, kte-

rá za n se modlila a mu hlásala slovo

pravdy; to ta ruka, kteráž konávala nej-

clražší ob a stádci svému žehnávala ; to
ta noha, kteráž spchávala k loži nemoc-
ných a umírajících a nesla jim útchu a
posilu poslední. O jak ctihodná i mrtvola
knze — druhdy posvcená! Kdoby ne-

políbil ruky té, by schladlé a studené?
Avšak, r. vKr., tu opt vrací se slovo

Pán u sv. Luk. 12, 48. : „Od každého,

komu jest mnoho dáno, bude mnoho po-

žádáno;^ a proto i knze oekává soud
boží, a to mnohem písnjší, než lovka
pohana, anebo prostého kesana.

III. A nyní, r. v Kr. a drahé oveky
v Pánu zesnulého ! uyní nastávají povin-

nosti vám. V potu hojném jste se sešli,

abyste poslední est a lásku prokázali své-

mu bývalému pastýi. Konáte svou po-

vinnost, iníte slavnjším, okázalejším jeho

poheb. Ale což jest všeliká sláva toho

svta? Modlitby žádá a to nejen te, pi
pohbu, a se mnou, ale i potom, i bu-

doucn a stále, na základ rozkazu Spa-
sitelova : „Modlete se za sebe vespolek,

abyste spaseni byli

!

Zvlášt však bute ho pamtlivi pi
nejdražší obti a to nejen dnes, ale i bu-

doucn, kdykoli zde ve chrámu Pán jí

pítomni budete, jak církev sv. sama pi
každé mši svaté po pozdvihování skrze

knze koná pipomínku mrtvých; tu po-

každé uzavete ho do modliteb svých, aby
ten Beránek Nejsvtjší, jejž tolikrát za

vás v tomto chrámu Pán obtoval, mu
milostiv býti ráil, by nevcházel ve písný
soud se služebníkem svým

!

A i budoucn neopomíjejte hrobu jeho,

nechote chladn kolem nho, ale nech
oživou pi pohledu na všecka slova jeho
v srdci vašem; a jest-li kvítím osázíte

hrob jeho, nech puí v srdci vašem ctnosti,

jako ty kvty na rovu jeho a nech vy-
dávají vni svatého a kesanského ži-

vota! Vzpomete, že v hrob tom odpo-
ívá otec váš, ano více než otec, pastý
váš duchovní, který musil poet vydati za

duše vaše, a který, jsa churav, se i o to

postaral, aby za sebe mladého pibral
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knze, byste nouze netrpli na pokrmu
duchovním

!

A nyní s Bohem, drahý brate a spo-

lužáku mj ! Mn pipadla smutná úloha,

eniti o pohbu tvém
;
pijmiž tu službu

lásky a bu mne na vnosti pamtliv.
Pijmiž i pozdrav ode všech spolužák
tvých, kteíž nemohli piúcastniti se tvého
pohbu dnes, jakož i, možno-li ti bude,
navzájem od nás pozdrav tch, kdož na
vnost nás pedešli.

Tidcet ti léta byl Kristus Pán živ

na svt ; tidcet ti léta dal ti státi v
úad tvém! Za mladých let s horlivostí

plnil jsi všecky povinnosti své; ku stáru
dopustil Pán, že sklíen jsi byl chorobou
mnoholetou. O kéž pijme Pán všecka
utrpení tvá na zadostuinní za všecky
snad chyby a poklésky tvé ! A jako dnes
konáme památku sv, muenník božích
Vincentia a Anastasia, a jako jsi ty slou-

žil pi tomto chrámu Pán, kterýž sv.

Štpánu, prvomuenníku zasvcen jest:

tak nech t pijme Pán do sboru sv. mu-
enník svých; nech dá ti palmu vítz-
ství a korunuje korunou slávy vné

!

„Dnové moji jako stín odchýlili se a já
jako tráva uvadl jsem." Ž. 101, 12. Tak
vzvolati mžeš nad tlem svým a tak snad
vzvoláme i my brzy za tebou.

S Bohem — poslední — dávají ti

j

\šickni; dítky, jež jsi druhdy uíval, mlá-
denci a panny, muži a ženy, starci a sta-

enky, kteíž t snad brzy následovati bu-
dou ! S Bohem farní dm, v nmž jsi pe-
býval ; s Bohem tento chrám Pán, v nmž
jsi psobil ; s Bohem veškerá osada, kte-
rou jsi ídil a spravoval! Ó pijmiž Pán
t na milosf, ten Pán Ježíš Kristus, v n-
hož^ jsi vil, doufal, jejž jsi miloval a

1 s nímž jsi se tšil po veškeré utrpení své.

I víme pevn, že pijme tebe do slávy
své vné, nebo pravil: „Já jsem vzkí-
šení i život; kdo ví ve mne, by umel,

I živ bude : a každý, kdo jest živ a ve mne
ví, neume na vky!" Amen.

Kíž v lese.
i

V hlubokém lese, kde se stezky dlí,
a noha lidská zídka vkroí jej

na kíži Kristus. Chzí unaven
' usedám v mechu, poutník osamlý.

Ve vtvích strom paprsky se chvly,
i v erváncích v dálce hasnul letní e i,

a v moe cit sterých pohížen

V tvá mrtvou zel jsem — Kristu Spasiteli.

Svj Betlem dtství, Kalvárii žití . . .

co blažilo m, co jsem petrpl —
u paty kíže znova srdce cítí.

V samot, tichu, v svta zapomnní,

já nejlíp slovm Lásky srozuml :

„Ó pojte ke mn, kdo jste obtíženi!"

Potí starým dubem.

V krajin pusté, v svahu horské stny,

staletý doubec osamlý stál,

v myšlenky zhížcn jak by rozjímal,

í jaké už v žití divné pežil zmny.

i zadumal se, že tak opuštný

a v život svém nikdy nepoznal

le vichr bsy, déš a slunce pal . . .

jak skála, na niž moe plivá pny? . . .

I vzdychnul sob starý doubec v stráni,

jako kdy myslí nkdy letí v spch,

zpomínka lásky v tichém odíkání.

Já man stanul ve své lesní chzi

a z prsou bolný vydral se mi vzdech:

„Jsme my tak, brachu, oba stejní druzi !

u

Vojt. Pakosta.

Semináe a Collegia ímská u

J. S. Lva XIII.

Dne 18. m. m. na slavný den památce
„Stolice sv. Petra v íme" zasvcený byli

od J. S. Lva XIII. v posvátném Vatikán
[

ve slavné audienci pijati pp. pedstavení
! a alumni všech Seminá a Kollejí ím-
ských! Slavnostní pijetí toto bylo jaksi
ukonením a korunou pedcházejících slav-

\

ností ku cti sv. Karla Bor. roku minulého
v ím poádaných.

Jmenovaného dne již po 10. hodin
hrnuly se ze všech stran ady alumn
ímských do Starobylé Basiliky Vatikán-
ské, aby tam hrob knížete apoštolského
navštívili a oddanosfi svoji ku Stolci Jeho

I

projevili. Pomodlivše se ped Nejsvtjším
a vykonavše svoji pobožnost u hrobu sv.

Petra, shromáždili se všiekní ped oltáem
„Kathedry,~ kde práv J. E. ndp. kardinál
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Howart slavnou pontifikalní mši sv. zaí-
nal! — Bylo již po 11. hod. když dáno
znamení, že jest as do Vatikánu se ode-
brati. Vím, že asi mnohému vyzvání toto
nebylo po chuti, když zrovna na zaátku
musil opustiti unášející onu hudbu a zpv
ímský; ale touha vznešenjší v každém
zvítzila a tak jako na povel, v malém
okamžiku, tlailo se skoro pl druhého ti-

síce alumn ku dvéím Basiliky, aby od-
tud branou „Konstantinovou" a po scho-
dech královských se odebralo do „Sala
ducale," který audienci byl vyen. Za
malou chvíli prostory sálu byly naplnny
a jenom uprosted zstala úzká ulika,
kterou premovaní Švýcai stežili. Každé-
mu kolleji vykázáno místo a proto vše
bylo v nejlepším poádku. Stál tu Evro-
pan vedle Ameriana; Afrian vedle Evro-
pana, Australián vedle Asijana; tu roz-
mlouval Iran s Arabem, Dán s Italiánem,
Nmec se bavil s Francouzem, ech se
Spanlem a Anglian si prohlížel erné
Amerikány a Indiány. Než bylo by píliš
rozvláné jmenovati všecky ty rzné ná-
rody, jež tu zastoupeny byly. Avšak nejen
v národnostech a jazycích, ale i v odvu
byla rznost, jnkási pestrost. Mezi velikou
vtšinou ern odných krásn se vyjímali
ervení^„Germanikové," modí ekové a
fialoví ímané. A to vše tvoilo pece har-
monii. Vždyt byli všichni synové jedné
Matky — Církve sv., jež vzájemnou láskou
je spojovala, a jednoho Otce — Lva XIIÍ.

5

Jehož píchodu práv oekávali.
Tak uplynula již zase hodina. Rána

z dla na Andlském hrad oznamovala
dvanáctou. Sumot perušen sykotem —
ustal — a zraky obracely se v onu stranu,
odkud J. S. mla pijití Nkolik jenom
okamžik, a sv. Otec se objevil na prahu
sálu, provázen 22 kardinály a služebníky
Svými, kráel špalírem tlesné stráže ku
trnu, kdež místa zaujal Ihned zpváky
sbor, z alumn kollegií sestávající, spustil
dojemnou skladbu Palaestrinovu „Tu es
Petrus/ které však, jak se mi zdá, málo
z pítomných sluchu dopálo, ponva ve-
škerá pozornost vnována Sv. Otci. Jeden
pes druhého se natahoval, aby jenom ani
jediný pohyb Jeho Svatosti mu neušel.
Po ukonení zpvu pedstoupil J. E. kar-
dinál viká L. Parocchi a vzletnou eí
vysvtlil krátce význam a dležitost jak
pedešlé, tak nové slavnosti poukázav
zvlášt k nesmrtelným zásluhám Karla o
kleriky; zmíniv se i o Jeho nedostižitel-

ných ctnostech, jimiž po celý svj život
se skvl a o Jeho oddanosti ku Stolci pa-
pežskému. Ku konci významné Svojí ei
vzdal díky J. Svatosti, jakožto pvodci
veliké Slavnosti a obnoviteli ducha Kar-
lova a ducha Tomáše Aqn. mezi kleriky,
pro kteréž nyní pítomné, apoštolské žádal
požehnání.

Na oslovení toto Sv. Otec odpovdl
delší eí, kterouž, pro její dležitost, po-
dáváme doslovn v pekladu:

Milovaní Synové !

„Ochota Yaše a svornost v zbožnosti,

která po okázalých slavnostech ku cti

Karla Bor., Vás sem, milovaní synové,
dnešního dne pivedla, abyste oddanosti
svojí ped Námi dkaz podali, jako hodna
jest svenc tak velikého a pesvatého
Biskupa, tak Nám se stává peutšená

; a
proto ji s plesajícím a vdným srdcem pi-
jímáme. Ano, Nás unesené pomyšlením na
tak velikého muže, jenž o káze klerik
výten a píkladn zasloužilým se stal,

i sám pohled na Vás nemén dojímá ! Ne-
bot na Vás když pohlížíme, i na ostatní

alumny, Vaše kollegy, mimodk myšlení
zalétá ; a tší Nás v duchu vidti — a
ne sice ješt — dosplost, ale nadji a o-

ekávání, které i Vy všichni chováte a

která jest vtší dnes, než snad jindy. Ve-
liký zajisté a pesvatý úad knžský, ku
kterému Vy — s pomocí Boží — kráíte,

ponkud nesnadno jest zastávati v tchto
neblahých dobách

;
ponvadž již proti pe-

mnohým, kteí nadvlád Boží odpor kla-

dou (se vzpují) a Církev od Boha zalo-

ženou z koene vyvrátiti usilují, denn
jest bojovati za vci veledležité a pe-
velebnó, v nichž nejen soukromé ale i

obecné blaho lidstva spoívá. Jsouc však
Církev katolická nepátelským záštím sví-

rána, nezbytn i správcové její v témž
ohni nenávisti se nalézají. Proto mnohé
obkliují knžstvo nesnáze, tak že tm,
kdož pod prapor posvátného onoho voje

v pravd pistoupili, jest pipravenu býti,

že bhem tohoto života snad více strastí,

než radostí jim zakoušeti bude.

Nic mén však ducha vzmužiti teba,
milovaní synové, a vdomím úadu a v-
rou v zaslíbení Ježíše Krista, náležit u-

tvrditi. Vždyt pece již jednou ustoupí

bludy pravd; pod záštitou Boží, Církev
k nesmrtelnosti zrozená, veškeré pokusy
nepátel odrazí, jsouc nepemožena a bez

úhony. Avšak za takového úskoného spik-

nutí nepátel teba, aby veškeré knžstvo,
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vítzství jménu katolickému chtíc urychliti,

v šik sestoupilo a dvó vcí pineslo ne-

zbytn potebných: znalos vd, a to ni-

koliv jenom povrchní, a ducha pro blaho
obecné hrdin jednati i trpti, zpsobilého.

Za tou píinou obrátili Jsme pée
Svoje, nikoliv prostední ani poslední, na
mladistvé kleriky, a rovnž i budoucn
hodláme obráceti, aby totiž v nadji knž-
stva pilnou pípravou se vzdlávali a o-

nmi ctnostmi, jež tohoto asu velice po-
tebnými jsme pravili, se obohatili. Co však
vdy se týká, míníme, že užiten a ny-
njším asm píhodn jsme uinili, ku
nauce Tomáše Aquinskóho studia klerik
opt uvedše. A proež, což Jsme již pí-

semn — a to ne jedenkráte — zejm
doporuili, totéž dnes živým slovem nov
pipomínáme (drazn): „Andlského do-
ktora — vdce a uitele následovati teba,"
— Jemuž, milovaní synové, ím více na-
máhání a píle vnujete, tím blíže ku vzne-
šenosti vdy, že Jste dostoupili — bute
pesvdeni.

Vé zbožnosti však a horlivosti o spásu
duší, patte samu onu hvzdu a okrasu
Církve katolické — Karla Borromejského
— patrona Vašeho nebeského; Ten Vám
budiž vzorem v plnní povinností! Nebo
on vdy znalostí ozdoben, pevzácné ony
ducha vlohy ve prospch Církve a ku
spáse bližních obrátil pílí o neunavností
podivuhodnou! V každém kroku Svého
života píklady nesmrtelné knžské udat-
nosti zstavil ; ano i v nepátelských, rov-
nž i tenkráte Stolici apoštolské, dobách,
nic za svatjší nepovažoval, než poslušn
a vrn ímskému papeži oddánu býti,

erpaje odtud pravidla smýšlení i inní.
Snažte se tedy, synové milení, abyste

i výtenosC takovou muže, nemožno-li jí do-

(

sici, alespo dle sil svých podle možnosti
ji následovali. Avšak ve snaze této násle-
dování Karla Bor., chcete-li užitku vzíti,

asto a mnoho uvažujte, že ani on by byl

á

nemohl takové vykonati, a že ani Vy ni-

í eho nemžete, bez lásky, která jest všech
ctností vládkyní a královnou. Proež My
snažn prosíme Boha, Jenž „láska jest-

' aby ji roznítil v srdcích Vašich a Vás ob-
dail všemi dary nebeskými, s kterýmž
úmyslem Vám milovaní synové, požehnání

1 apoštolské ustavin v Pánu udílíme."
Ukoniv povstal sv. Otec a udlil pí- I

tomným apoštolské požehnání! Po té znova i

se piblížil ku trnu J. E. ndp. kardinál,
!

viká L. Parocchi a podal Jeho Svatosti i

skvostn vázanou sbírku deklamací a zpvu,
o slavnostní akademii na poes sv. Karla
Bor. pednesených, zárove s dosti zna-
nou ástkou penžitou, kterou semináe a

kollegia ímská ku tistaletó památce sv.

Karla sebraly. Pistoupili i ostatní kardi-

nálové a církevní hodnostáové ku polí-

bení nohy a ruky J. S.
;

po nich pipu-
štni editelové kollejí a konen došlo i

na alumny. Nastal šumot, tlaenice a str-

kanice knevypsání. Tlesná stráž Sv. Otce
dlouho bránila tomn nátlaku a tvoila
z poátku v skutku hradbu železnon ko-
lem trnu. Avšak odolati bylo nemožno.
Pišli na pomoc Švýcai, ale ani tm se

nevedlo lépe. Uprosted chumlu toho se

svými dlouhými kopími podobali se ttin,
a byli zajisté rádi, že vyvázli bez pohro-
my. Zatím zpíváno jednohlasn „Oremus
pro Pontiflce nostro Leon" a „Laudate
Dominm omneš gentes." Konen J. S.,

když již mnohé z alumn byl pijal, po-

vstal a udlil naposledy Všem sv. pože-

hnání. Mávání šátk a hromové „Evviva"
(A žije), jež zdmi Vatikánu otásalo, pro-

vázelo dobrotivého Otce Lva XIII. tak
dlouho, až do vedlejší zašel komnaty.

Tím ukonena slavnostní audience a
ukonena i „Tístaletá Slavnost Karla
Bor. „ — Dejž Bh, aby zlatá slova sv. O.

Lva XIII. nalezla pdu úrodnou a brzy
vzklíila nejenom v srdcích tch, kteí je

slyšeli, ale i tch, kteí je isti budou

!

To zajisté pání všech. K.

Podobenství, paraboly a bajky.

m.

Vozy.

Dva vozy jedoucí proti sob, uhne-li se

každý trochu, dobe dále jedou každý k cíli

svému. Ale nechce-li se jede i druhému stj co

stj vyhnouti, narazí oba na sebe tak, že se

oba roztíští, že u obou se potlukou lidé i

hovada.

Kolikráte mezi lidmi dv osoby mezi se-

bou se hádajíce neb soudíce nepotebují, le
aby jedna druhé dost málo ustoupila a povolila.

Jak by pak každá z nich zase dále pokojn se

brala cestou života svého za cílem jí od Boha
ureným. Ale že nechtívají jedna druhé v ni-

emž povoliti, k jakým ob picházívají ško-

dám, k jakým neštstím.
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Dít a fasole.

Za nejvtší bohatství své mlo dít svou

hojnou sbírku pestrobarevných fasolí. ByloC celé

štastné, když se mohlo v nich pebírat. Jeden-

kráte, když dít opt sí hrálo s fasolemi, pi-

šel strýc jeho. Ten vida, jak dít tší ty hraky
jeho, dával mu za p dukát. Ale dít nechtlo

o takovém prodeji ani slyšeti. A když rodie
jeho vidouce blyštíci se zlatý peníz je nutili,

aby rádo dalo strýci za dukát všecky boby své,

ono plaíc a kiíc a ruikama svýma pikrý-

vajíc kienoty své si jich bránilo, aby se mu
nevzaly.

Tomu dítti podobají se lidé bohatí, kte-

íž z pozemského bohatství svého nechtjí konati

skutky milosrdné, za nž jim Bh nebe dává,

o nichž praví Pán Ježíš : „Skládejte si pokladu

v nebi, kdežto ani rez ani mol nekazí a kdež

zlodji nevykovávají ani kradou." Mat. 6, 20.

Krávy a zamrzlý rybník.

Krávy po celé léto s pastvy se navracu-

jíce zastavovávaly se u rybníka pi samé cest
jim se blýskajícího, aby tam uhašovaly žíze
svou. Doma pak nápojem jim od domácích po-
dávaným pohrdaly, jakoby se o nj neprosily.

Ale jak se zarazily, když jdouce s pastvy za

veera podzimního opt dychtiv se pihnaly
k známému zamilovanému rybníku, a když
chtjíce se napiti podle chuti, pysky svými
vrazily na kru tvrdou ledovou. Mimo nadání
jim rybník pes noc zamrzl. Pak již doma v

j

chlév zase rády pijímaly nápoj jim podávaný
od starých vrných pátel svých.

SklanUn nenadálou zmnou pizn svta
teprv budeš si vážiti pravé a stálé lásky, kte-

|

rouž t milaje Bh, kterouž t miluje Spasitel

tvj Ježíš Kristus, kterouž t milují tvoji ke-
sanští rodie, tvá kesanská manželka, tvj
kesanský manžel. Karel Otmann.

KRONIKA.
Z Prahy. J. Emin. nejdst, p. kardinál

ráil se vera dne 4. t. m. vrátiti z Vídn, kde
návštvou u své vznešené nemocné sestry knžny
Schwarzenbergové prodléval.

*—
* Pobožnost 40-hodinPá koná se do

8. února u nejsv. Trojice v Spálené ulici, od
9— 13. února u sv. Petra a Pavla na Vyše-

hrad a od 14—18. t. m. u sv. Kajetána.

*—* Budoucí biskup linecký ár. Ant
Pilz, dosud kanovník ve Sv. Hypollí, jest ro-

dilý z Fischberka v horních Rakousích, a nyní

58 rok stár. Na knžství byl vysvcen r. 1851
a kanovníkem jest od r. 1878. Vypravuje se

o nm, že jest zbožné a šlechetné povahy.

*—* Zádušní služby Boží za zesnulého

papeže Pia IX. budou se v den úmrtí jeho,

t. j. 7. února konati v metrop. chrámu Pán
v 8. hod.

*— * Moravský djepisec zemský P. Beda
Dudík slavil dne 29. ledna 70. rok svého na-

rození a zárove 4í. výroní pamitku, kdy na-

stoupil profesuru klasické filologie pi bývalé

filos. fakult v Brn. Dostalo se mu za tou

píinou etných projev blahopej uých.

*— :: Knžím poutníkm Velehradským.
Slavnostní výbor sice se postaral, aby knž f

j

piputovavše r. 1885 na Velehrad ubytováni

byli v kláštee a pohoštni za mírný poplatek,

avšak jenom pokud místo staí. Proto záhodno

jest, aby knží chtjíce piputovati na Velehrad,

o týden naped oznamovali svj píchod farnímu

Úadu Velehradskému a tak sob ušetili ne-

snáze, ubytovateli pak umenšili starosti. Nebo
že ohlášený v as pednost' míti bude ped ne-

ohlášeným rozumí se samo sebou. Oktáv Cyrill-

ský zahájí 14. února nejd. p. biskup Brnnský
dr. Bauer a pak bude každodenn pontifikální

mše sv.

*--* Spolek Arimatejský pochoval v le-

dnu 79 kestan v Praze ; totiž z obecné ne-

mocnice 27, ze zemského blázince 15, ze zemské

porodnice 2, z nemocnice Milosrdných bratí

5, z nemocnice Milosrdných sester 18, z vy-

šetovacího vzení 1, a z umrlích kaplí 11.

V tomto msíci vzdává výbor spolkový díky za

udlené milodary okresním výborm v Budjo-
vicích, Vysokém Mýt, Humpolci, Písku, Rych-

nov, Mirovicích, Zbirov. Chomutov, Teplicích,

obanské záložn v áslavi, a nejmenovanému
dobrodinci za dar 100 zl.

*—* Jen jedinký papež jest pochován v

Nmecku. Druhý biskup Bamberskýj Suidger

z Mayetidorfu stal se papežem pod jménem
Klementa II. Zemel v ím 10. íjna 1047.

Pochován jest v císaském domu Bamberském,

kde se nad rovem jeho nalézá pomník pochá-

zející ze XIII. století. Na pomníku jsou alle-

goricky vyznaeny ctnosti : spravedlnost, šetr-

nost, stálos, zbo/.nost, síla a sebezapení. Na
západní stran jest vyobrazen Spasitel s me-

em a koulí, na východní stran papež s and-
lem, který jej volá na onen svt.
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*—* Nový Israel. Pod tímto názvem u-

tvoila se v jihozápadním Rusku nová sekta ži-

dovská, jejížto pvodce jest jakýsi Josef Rabi-

novi. Sekta ta sekla se nadje v píští Me-
siášovo a ví, že Ježíš Kr. byl pravým Me-
siášem, prorokem a dobrodincem lidstva. Sekta

ta byla již od ruské vlády uznána a vystavla

si první synagogu v Kišinv. Nenávist žid
proti nové sekt jest, jak se dá pedpokládati,

veliká, proto též Josefa Rabinovie ku konci

ledna úkladn zavraždili.

Z Bulharska. Nastávající Cyrillo-Metho-

djskou slavnost oslaví knížetství bulharské sa-

mostatn. Za tou píinou ustavil se výbor za

pedsednictví bulharského metropolity, jenž po-

požádal knížete Alexandra, aby pevzal pro-

tektorát. Kuíže vyhovl této žádosti a pípravné
práce jsou již v proudu.

literární oznamovatel.

*—* „Listy a kvty" básn Vojt. Pa-

kosty. V Praze. Tisk a náklad Cyrillo-Metho-

djské knihtiskárny. Cena 80 kr. Tato sbírka

chvaln známého básníka zahrnuje ti ásti,

totiž: Znlky Šumavské, rzné zpvy a zimní

idilly. Ze všech dýše zbožnost', šlechetnost srdce,

láska k ctnosti a láska k vlasti. Forma jest do-

konalá. Tot úkolem pravým básnictví dobro a

krásno pstovati, ctnost vštpovati a ne bás-

nictvím smyslnost a náruživost probouzeti, jakto

pohíchu novomódní naši básníci nyní iní.

*—
* „Pobožnost krizov cesty.

11 Sepsal

Klement Markrab, far. v Družci. Druhé opra-

vené vydání. V Slaném. Nakladatel Jos. ížek,
knihkupec. Tato knížka dobe se hodí pro svato-

postní dobu, nebo modlitby a písn jsou pkné,
na základ písma sv. sebrané a dojemné.

*—* „Struná nauka o enictvi s pí-
klady}'' Žákm nejvyšších tíd škol stedních i

vbec každému, kdo eniti míní, napsal Frant.

Bakovský. Druhé pepracované vydání. V Praze

1884. Cena 1 zl. 20 kr.

*— * „Zajímav rty ze živofa našich

slavných muž a ženu devatenáctého století.

Na Král. Vinohradech 1884. Cena 70 kr. Jsou

tu celkem 173 rty, které jsou nejen velice

zajímavé, ale také pouné, zakládajíce se na
í

pravd.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul:

P. Fr. Xav. Hašek, knz kongreg. redeinpto-

rist v Praze, 2. února 1885, (nar. v Za-

hájí 16. ijna 1842, vysv. 27. dubna 1869)f

Proslul jako horlivý missioná, jako hle-

daný zpovdník a jako spisovatel výtených

modlit, knih. Plody ducha svého vnoval
„asopisu katol. duchovenstva" a našemu

listu. Byl zdárným synem sv. Alfonsa ne-

maje jiného pání, než získati nesmrtel.ié

duše Kristu Pánu. Svou dlouhou nemoc
snášel trpliv a stále se tšil na shledanou

se sv. svým patronem a zakladatelem e-
hole redemptorist. Kdo ho znal, tak si ho

vážil, byl anima pia et candida, proto o

nho klášterní spolubrati s vdp. P. rekto-

rem Karlem Novákem tak peovali, jako

peuje matka o své dítko. Po slavných

službách B., které se dnes o 8. hod. za

nho v kostele redemptorist konaly, byla

mrtvola jeho vykropena a na Vyšehrad
pohbena. A odpoívá v sv. pokoji.

Ustanoveni jsou

:

P. Ant. Hahmann, kížovník a kapl. v Lokte,

za admin. (excurrendo) v Starém Sedle (Alt-

sattel)

;

p. August Skalitzky v hrabství Kladském, za

katech, pedagog, semináe v Habelschwerdtu
;

p. Ant. Jakl, admin. v Seifenu, za kapl. v

Treunitzi

;

p. Ondej Wagner, kapl. v Treunitzi, za kapl.

v Kraslici

;

p. Václ. Kotrch, kapl. v Schmiedebergu, za

admin. v Seifenu
;

p. Václ. Novotný) admin. v Plaších, za far.

tamže.

Uprázdnné místo:

Jinonice] fara patr. p. Jana Adolfa knížete ze

Schwarzenberg, od 22. ledna 1885.

V biskupství Litomickém

V Pánu zesnuli;

P. Tomáš Seckl, knz . Cisterc. v Oseku, dno
1 ledna 1885, (nar. v Landeku 2. ledna

1827, vysv. 25. ervence 1850)

;

p. Fil. Hikisch, pens. far. Hosendorfský, v Te-

plici, dne 14. ledna 1885, (nar. v Oberlie-

bichu 2. kvt. 1800, vysv. 27. srpna 1825).
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Vyznamenán jest

:

p. Rich. Basel, katech, na realn. škole v Li-

tomicích, obdržel Synodalie.

Ustanoveni jsou :

p. Kar. Rihl, admin. v Ho. Litvínov (Ober-

leutensdorf), za far. tamže;

p. Frant. Dražil, far. v Bezddicích (Klein-

bosig), za far. v Plzenci (arcid. Pražsk.);

p. Václ. Khnel, far. v Stebnu, za far. v T-
mících (Turmitz);

p. August. Mller, koop. v Jablonném (Gabel),

za far. v Toucheinech (Taucherschin);

p. Jos, Sigmund, admin. v Podboanech (Po-

dersanka), za far. tamže;

p. Jos. Apelt, far. v Gruntu (Christofsgrund),

za far. Schonwaldu.

Uprázdnná místa:

Bezdedice (Kieinboesig), far. patr. p. hr. Arnošt,

Valdštýna;

Stehno, fara patr. pí. hrabnky Nosticové.

V biskupství Kálové-Hradeckém.

V Pánu zesnul

:

p. Eman. Fe>ger, far. v Bohuslavicích, 27.

ledna 1885, (Dar. 5. pros. 1843 v Rych-
nov, vysv. 25. ervence 1868).

Vyznamenán jest:

p. Frant. Kvéch, far. ve Svinanech, jmenován
sekretáem vikar.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Peenka, far. Morašický, za far. v Dol.

Újezd;
p. Jau Slaviky kapl. Cerekvický, za admin. v

Richmburku

;

p. Vil. Sladomel, koop. Richmburský, za kapl.

v Cerekvici.

Uprázdnná místa:

Bohuslavice, fara patr. ddic hrab. Lesliea, od

28. ledna;

Morašice, fara patr. kníž. Thurn-Taxisa, od
28. ledna 1885.

V biskupství Budjovickém.

Vyznamenáni jsou :

p. Jos. Fabian, far. v astrov, obdržel Ex-
posit. canon.

;

p. Damian Similnek, far. v Choustníku, bisk.

not. a jub. knz, obdržel zlatý zásl. kíž s

korunou.

Ustanoveni jsou

:

p. Mart. Masilko, far. u sv. Kateiny, za far.

v Seewiesenu
;

p. Jan Hrský, resid.-kapl. v Pedboicích, za

far. v ervené;
p. Jan Jungbauer, kapl. v Eisensteinu, za

admin. u Sv. Kateiny;

p. Mart. Zemlika, admin. v ervené", za resid.-

kapl. v Pedboicích

;

p. Jos. Plech, admin. v Kláštee, za kapl. v

Jarošov

;

p. Vilím Zykán, kapl. v Mirovicích, za resid.-

zámeck. kapl. ve Varvažov;

p. Frant. Paleek, koop. v Starém Sedle, za

kapl. v Mirovicích.

Uprázdnná místa:

Fara u Sv. Kateiny, patr. Jeho královské
'

: Výsosti kníž, Karla Autonina Hohenzollern-

Sigmaringena, do 1. bezna 1885;
Dv místa katechetická na nmecké obecné a

mšanské škole v Budjovicích, s roním
služným 800 zl. Žádosti náležit opatené

mají do 22 února 1885 podány býti c. kr.

okresní školní rad v Budjovicích.

Milodar. Na chrám sv. Víta darovali p.

Probus Petr z ehole sv. Františka

v Jindichov Hradci 1 zl. 50. kr. —
Dp. Karel ermák, kaplan v Nových
Benátkách 5 zl. Zapla P. Bh!

K dob sv. postní.

Nákladem knihkupectví B. Stýbla

v Praze vyšly:

Svatá, kížová cesta
Pána našeho Ježíše Krista.

Dle horlivého ducha blahosl. Leonarda

a Portu Mauitio vzdlal P. P. J. Peli-

kovský, kvardián v Turnov atd.

Stran 66 v malé 8°, cena 10 kr.

Rukov odp. pobožnosti,
od P. Jos. Nmecka.

Stran 584, cena zl. 1.— (Výt. vázaný

v erné kži zl. P80.

Velký výbr kázaní postních,

Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xrv, 34.)

Sedm postních kázaní
o bolestech Marie Panny.

II. Bolest P. Marie.

„Vsta vezmi dít a matku
jeho a utec do Egypta."

Math. 2, 13,

Jižn od zem zaslíbené až k daleké-
mu Egyptu táhne se na mnoho mil široko
a^ daleko kamenitá, hornatá krajina. Šedý
písek, zaervenalé kamení a skály pokrý-
vají povrch krajiny té, vedro a sucho jsou
tam domovem. Vedne praží slunce, v noci
pak dosti citelná zima rozráží údy lovka.
Jen spoe tu a tam vedle studnic a pra-
men, jichž ale poídku se nalézá, roste
nco trávy a nkolik strom akáciových
zvedá se do výše a jen málokde nalezl
bys dosti nízkou palmu.

Krajina ta pustá byla ped dávnými
asy, ped píchodem Spasitelovým a je-
vištm vzláštních skutk Pán. Krajinou
tou vedl Bh národ vyvolený z Egypta.
Tam u beh rudého moe blízko Egypta
prozpvovala Miriam, sestra Mojžíšova po
zázraném pechodu moem rudým Hospo-
dinu slavnou píse s dcerami Israelskými

:

„Zpívejmež Hospodinu, nebo slavn zve-

t? 2? J

'

est| kon
* Jezdce uvrnl do moe."U Mara to bylo, kde lidé proti Bohu rep-

tati poali a kde promnna hoská voda
v sladkou, a o nco dále nalézá se místo,
kde toužili synové Israelští po hrncích
masa Egyptského a neustávali reptati, až
Jim Hospodin poslal hejna kobylek, které
se tisícm z nich staly píinou smrti pro
nltavost jejich. Tam u hory Horeb ukázal
se Hospodin Mojžíšovi ve zpsob hoící-
ho kee; z hory Sinaj pak uprosted blesku

a hímání dal pikázání, kteráž i nám jsou
zákonem a pravidlem mrav; v krajin
té vedl Hospodin válku lidu svého a bo-
joval za n.

A hle jak odmnil se lid Hospodinu
za všechna ta dobrodiní? Ješt na poušti
zapomenuli na Boha svého a zlatému kla-
nli se teleti. A to vše jsem pipomenul
proto, abych ukázal Vám nevdk syn ne-
vdných otc. Pouští tou, kterou vedl je
Hospodin do zem zaslíbené z otroctví,
pouští tou utíkal pozdji Bh ped syny
onch otc v podob dítka ze zem své
do Egypta. V pouští té, kde Bh krmil
otce mannou, musil sám Syn tékož Boha
hlad a žíze snášeti a to že do svého pi-
šel a svojí ho nepijali

; pouští tou, kterou
nesli otcové syn nevdných ostatky Jo-
sefa, jednoho z praotc kmene sváho z
Egypta, doprovázel jiný Josef matku ne-
soucí Boha svého ve viditelné podob dítka,
aby se naplnilo, co ústy Isaiáše proroka
pedpovdno bylo í „Aj, Hospodin vstoupí
na oblaku a vejde do Egypta."

A útk ten svaté rodiny do Egypta
ped ukrutností Herodesovou byl „druhým
meem," který ranil srdce Panny Blaho-
slavené.

Pojednáni.

I

Ti králové navrátili se do zemí svých,
aniž by Herodesovi oznámili, že našli co
hledali nového krále. — Než onen jsa
v nejistot o Betlémském dítti, a po dlou-
hém ekání seznav, že byl od mudrc o-
klamán, rozkázal žoldném, aby v Be-
tlém a v jeho koninách všechna pacho-
lata až do dvou let stáí povraždili.

5
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O Maria, jaké neštstí, zdá se, pivedl
Syn tvj na matky Betlémské! Ony o-

všem nepopály tob v požehnaném stavu
tvém písteší, když jsi se ubírala ulicemi

msta opuštná. Avšak co zavinily ne-
vinné ty dítky, že prolóvala se po ulicích

krev jejich. O Božský Vykupiteli, láska
tvá k lidstvu z bodala srdce Matky tvé,

a naplnny jsou i tiché domky Betléma
zármutkem a poskvrnny krví! A to vše
proto, abys Ty zachován byl pro Kalvárii,

kdež teprve krev Svou za nás proliti jsi

volil. —
Zatím sladce spalo dít. Mc netušíce,

že by se jednalo o bezživotí jeho, odebrali
se i Maria a Josef pokojn na odpoinutí.
Hrozná smrt nad jejich bytem v Betlém
se vznášela, avšak Bh nad nimi bdl.
Ješt díve nežli žoldnéi do Betléma
vtrhli, ukázal se andl Pán Josefovi ve
snách ka: „Vsta, vezmi dít a matku
jeho a utec do Egypta a bu tam, doka-
vad nepovím tob, nebo bude Herodes
hledati dít, aby zahubil je." O jak se

ulekl dobrý pstoun, jak se zdšiia máte
milostná, vyslechnuvši zprávu jeho

;
V sl-

zách tononc, zajisté vzdychala: „O Bože
Ote, neopouštj nás v této bíd, neopou-
štj nás na našem outku, v cizin. Ty
nás neopustíš, ty zachováš Synáka svého

!

To doufáme pevn a dokáme se toho
jist! Za to nám ruí andlské vidní a
otcovská výstraha tvá. Nech nás Herodes
pronásleduje, jenom když nás bude andl
tvj opatrovati." Jsouce navykli každý
rozkaz Boží ihned vykonati, uposlechli

nyní tím ochotnji, ješto píinu Herode-
sova úkladu znali. Mezi tím co Josef o-

slátko sedlal a dary mudrcv u sebe skryl,

tiše a pozvolna bée Panna Blahoslavená
poklad svj, dít Božské do nárue, aby
no nevyrušila z klidného spánku, posazuje

se na oslátko a v tichu noním nikým
nezpozorováni vydali se na cestu ve jmé-
nu Pán.

Nikdo še o odchod jejich nestaral.

Betlém zmizel za nimi. Berouce se usta-

vin smrem na jih pišli do Hebronu a

odtud do pobežního msta Gázy. Nemálá
byla ouzkos jejich pokud cestovali v íši
Herodesov. Strachujíce se, aby žoldnéi
nestíhali jích a nezavraždili dít, nedv-
ovali uhostiti se u lidí, snášeli radji ne-

dostatek a nepohodlí povtrnosti pod širým
nebem, ale petžce nesli, že miláka své-

ho úpln nemohli ošetiti. Tak dosáhli

hraníc Judska. Ped nimi rozkládala se

divoká ona pouš, o které zmínil jsem se

na poátku, kterou dál a dále putovali
k dalekému Egyptu. Slunce i msíc po
více dní pohlíželi na divadlo nevídané,
jak dva lidé v poušti ošetují Stvoitele
svého v podob dítka. Zima trápila j e

v noci, vedne pak horko slunené, a a
vdli, koho nesou, neoekávali pedce zá-

zraku žádného na úlevu, nýbrž trpliv
snášeli, co Bh na n vložil. Když se tak

za celý den unavili, usedli na poušti pod
šírým nebem bo odpoinuli sob, Maria
popatíc na Ježíška v takových okolno-

stech pláe se zdržeti nemohla; slzami pro-

lévajíc tváinky jeho, vzlýkala zajisté.

Nám jest jako bychom tuto Matku mi-
lostnou slyšeli: „Jak mi tebe líto drahý
mj synáku, že tak hroznou bídu s námi
musíš suášeti! Pro Tebe jen svt nená-
vidí, pro pronásleduje hned v tvém útlém
mládí, pro vyhání. z vlasti? Kdy pijde-

me na urené místo? Jak se skoní to

tvoje vyhnanství? A co tebe ubohé dít
oekává ve tvém dalším veku? Simeone,
Simeone, ty jsi mluvil pravdu! Prorocká
slova ta vyplnila se brzo. Již tenkráte,

když jsi je pronesl v bodl jsi mn me
do srdce, a nyní cítím, ach cítím nový me
bolesti v srdci svém." — Marii žalostplnou

tší upímný Josef, Ježíška v náruí svém
chovaje, a nmé hoe i jeho srdce svírá.

Konen dosáhli cíle, Egypta. Tam
na behu Nilu, kde druhdy Mojžíš zá-

zraky chtl pohnati zatvrzelé srdce Fa-
raónovo, vyvolili sídlo své mezi pohany,

ve tm bludu, pohíženými, Boha, kterýž

mezi nimi dlel neznajícími. Neznámí mezi
cizími! Sv. Josef prací rukou svých živil

sv. rodinu a i Maria pispívala se byla

k výživ ženskými pracemi. A Ježíš ! Kdož
jest s to zdržeti se slzí sladkých, když
uváží, tam že to bylo, kdy poprvé pe-
svaté rty jeho se otevely, aby Marii P.

nazvaly sladkým a vznešeným jménem
„Matko !* — V krátkosti dá se sice popsati

útek do Egypta, avšak kdo jest s to vy-

líiti co pi tom cítilo srdce Marie ? Kam-
koliv pohlédla vše zadávalo jí hluboké
rány!

O co cítilo srdce Matky, když v Be-

tlém v noci dítko své v náru brala, aby
se s nim dala na útk. Vy matky kes.
vy samy jste sto aspo po lidsku posou-

diti to, co pociuje matka, když dítku je-

jímu nebezpeí podobné by hrozilo. Jak
krásné dítko ! Tak tiché, tak nevinné. Jak
podivn kryla se onm velebnost Boží

!
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A pedce již pronásledováno! Lidé prahli
po jeho krvi, zahánli ho od sobe, jakoby
zloin lpl na Nm. Maria znala krásu a
dstojnost jeho a proto Ji ranil tím více
nevdk lidí. Vdla, že jest Bohem, Vy-
kupitelem, který pišel k lidu svému; a
lid ten nenávidl Ježíše. Kdyby si ho byli
novšíraali, kdyby jim byl tak lhostejným
býval jako jiné dcko lidské, již to bylo
by musilo ji boleti, a srdce její hluboce
raniti. Avšak oni ho nenávidli, oni ho
pronásledovali. On ped nimi utíkati, utí-
kati musil ped tmi, které pišel spasit.

Od dítka pohledla Maria na snoubence
svého a pohled ten otvíral nové zídlo bo-
lesti v srdci jejím. Maria, pravil jsem již
milovala ctnostného a nad jiné svtjšího
chot láskou nevýslovnou. Kristus však
dodával lásce té vyššího posvcení. O jak
plesávalo srdce její, když spatila s jakou
nžnosti a s jakou láskou choval asto
Syna jejího na rukou. Jen slzy mohly
city její vyjáditi. Sv. Josef trávil doposud
život svj y pokoji. A nyní vyrvánJbyljzpo-
kojného života svého a vržen do víru sta-
rostí tohoto svta. Nyní kvli ní a Syuu
jejímu snášeti zimu a horko, vítr a deš.
Odebrati se musil mezi divoké Egypany.
Kterak litovala tio, co musil zkusiti
na cest a což teprve jaké starosti o vý-
živu na nj ekaly v Egypt.

A konen ten pobyt v pohanské té
zemi. Tam žádného chrámu, žádných obtí
Bohu pravému, tam dsné obti, které urá-
žejí Otce nebeského, naplují ošklivostí
ctitele pravého Boha. Duše Marie P. tou-
žila po chrámu Jerus , kde tisícové zbož-
ných duši o každých svátcích se scházely.
Dr.

t

pí\, museli bychom míti zbožnost
Její, bychom pochopili jakou bolestí na-
plnno bylo srdce Panny Blahoslavené,
když musila opustiti posvátná ta místa,

!

1 když musila patiti pak v Egypt na to, í

jaká ohavná tam panuje modloslužba. Jak !

rada by za n Život dala Maria, kdyby je
z bludu mohla vyrvati a pro Syna svého
ziskati. Avšak jiná byla vle Otce nebe-

' skeho. Ona musila s bolestí na tu hnusnou
modloslužbu patiti.

Nebudu popisovati cestu zpátení.
\ Byla ješt obtížnjší. Sv. Josef v stáí po-
kroil, cesta byla pro nj namáhavjší.
1 Jezis poodrostl ale ne tak dalece, aby
cestu tu mohl pšky konati. Opt mli
Kalvárii ped sebou.

Hrozná jest to dr, pát. myšlenka:

Bh na útku ped svým lidem. Avšak
jest jiná hrozná myšlenka, která nemén
zrauje srdce Marie. Lidé na útku ped
svým Bohem. i není to hrozné pomy-
šlení, utíkati ped laskavým Bohem, ped
Bohem, který nám všude lásku nabízí? —
Nabízi ji lidem poškvrnným híchy, lásky
jeho nehodným, aby je zachránil, ne ale
aby je trestal. Není místa na tom svt,
kam by Bh tvor svých nenásledoval a
dar svých takka nevnucoval. A lid? Lidé
malí i velcí utíkají nyní ped ním, ped
tak laskavým a milosrdným Bohem. Bh
mluví, volá, napomíná, oni utíkají ped
nim. Láskou a dobrotou chce je pohnouti.
Marn

J
Oni utíkají. Sesýlá neštstí, aby

je v bhu zarazil, zadržel, ranní je tak,
že klesají k zemi. Tu zase pibližuje se
k nim, hojí raní jejich, tiskne políbení na
tvá jejich. Oni se zotavují pomocí jeho,
a sotva se zotavili, utíkají zase dále ped
Ním. Skrývá se v svátosti Nejsv., oni se
mu vyhýbají, — nechtjí se k nmu znáti,
za víru v Nho stydí. — Tam, kde druhdy
pod kížem aneb ped obrazem Matky Je-
žíšovy vykonával zbožný otec a vážná
matka pobožnost svou, tam zavsil syn
obrazy muž nevrc a nepátel Kristo-
vých. Mnohý sotva že pijal Krista v Nejsv.
Svát., již jej zase novými híchy vyhání.
Jak asto vštpovala zbožná matka lásku
ku Kristu do srdce dítka svého, a nyní,
když jej pro další vzdlání musila dáti
do rukou jiných, modlí se za n, aby se
nespustilo Boha svého; mistr však, jemuž
sven, pán u nhož slouží, uitel jenž
ho má ve všem dobrém a užiteném vzd-
lati, vyhání Krista ze srdce jeho.

Jak musí býti Matce Bolestné, když
z hry z nebes patiti musí na to, jak se
i kest, k Synu jejímu nechtjí znáti. Když
musí patiti, že svt nynjší ve mnohém
podobá se Egyptu, kde tak srdce její hlu-
boce zarmouceno bylo, pro ohavnou tam
panující modloslužbu. Ona utíkala se Sy-
nem svým do Egypta jen proto, aby ho
zachránila pro Kalvárii a pro nás, a my
bychom chtli lásku její nevdkem splá-
cet! ? O nikoliv! A jestliže jsme Krista
híchem ze srdce svého aneb ze srdcí ji-
ných vypudili, a pak uime vše, aby se
zase k nám navrátil, uime to pro Marii,
uime to, že uroníme za híchy své
„slzulitosti." A pro tuto slzu, byt by jen
jediná, stane se Mari a nám útoištm
híšník.

5*
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li.

U bran ráje nebeského, stála duše
z tla a svta vezdejšího vykroivši. S nap-
nutostí naslouchala nebeskému zpvu, kte-

rý zalétal až k ni. Stála a plakala. Po-
kuta za hích, za nž byla se na zemi
nedokála, bránila ji podílu bráti na ra-

dostech nebešan. Andl však, který ste-
žil nebes bránu, tšil ji, že není nebe pro
ní ztraceno, pinese li dárek, který bude
nebi nejmilejším, pak že i ona bude vpu-
štna.

Duse vrátila se na zem, aby hledala
dárek ten. Pod sebou vidla válený ryk.

Vidla jinocha hrdiného vrhati se v ady
nepátel na obranu vlasti milené. Bojoval
udatn. Konen klesl ranou smrtelnou.
Poslední krpj krve pro vlast vylité za-

chytila duše a vznášela se vzhru k ne-
besm. To bude snad ten dárek nebi nej-

milejší! Když pišla ku brán nebeské
pravil ji andl : „Vítáni jsou nám hrdinové,
kteí padli na obranu vlasti; avšak sv-
tjší musí býti dárek, má-li tob ote-

vití nebe. u

Zarmoucena vrací se k zemi duše,

aby hledala dárek svtjší. Snesla se nad
mstem, kde záhubný panoval mor. Jako
kvítí mrazem spálené klesali lidé morovou
ranou. Každý kdo mohl utekl, msto druhdy
tak hluné, podobalo se hbitovu. Než
slyš! smrtelný chrapot ozývá se na ulici,

se smrti zápasí to lovk, a není tu ni-

koho, kdo by mu aspo poslední službu
lás^y prokázal. V tom ubíral se pítel
jeho ulicí tou, poznal pítele umírajícího

a bez ohledu na to, že by se nakaziti

mohl, sklonil se k nmu. Utíral pot smr-
telný z ela a slzou z oka svého zahánl
žíze palivou. Nemocný probral se ze

mdlob, poznal pítele svého a ekl: Nech
mne zahynouti, zachra sama sebe ! Marné
domlouvání ! Pítel na to nedbal, ošetoval
pítele svého, až i sám zachvácen morem
spolu s pítelem vypouští duši. Poslední
povzdech z pátelského srdce zachytila

duše a letla s ním k nebi. To bude ten
dárek, který žádá nebe ; dárek svtjší
než byl teu první. Avšak sklamala se.

Andl pravil: Dražší ješt musí býti dá-
rek ten, který tob má otevití nebe.

Po tetí snášela se k zemi duše, aby
vypátrala ješt dražší dárek. — Slunce
sklánlo se k západu. Duše snesla se do
krajiny nad míru utšené. U kee ržo-
vého pohrávalo sob dítko na blízko stu-

dánky. V tom picválal jezdec aby napá-
jel kon svého. Nevlídná tvá, divoký po-

hled prozrazoval zlosyna zarytého. Tise

pohlížel na hrající sob dítko a pohled ten,

veerní ticho dojaly jaksi divn srdce

jeho. Tu zavznel zvonek z blízké vesniky,
zvonilo se klekání. Dítko jakmile zvon
uslyšelo, nechalo hraní, sepjalo ruiky,
kleklo si na zem, a vroucn se modlilo.

A pohled ten na dítko modlící se, které

vypadalo jako andl, mocn dojal jezdce

neznámého. Vzpomenul na léta minulá a
z hluboká vzdýchal : „Byl as, kdy i já
jsem byl nevinným a šastným jako toto

dítko, kdy i já dovedl jsem se modliti.

Nyní však." — Nemohl mluviti dále. Hlu-
boký žal sevel jeho srdce. Klekl vedle

dítka, sepjal ruce a po mnohých letech

modlil se ponejprv zase! Prosil o smilo-

vání rozhnvaného Boha a pi tom tiše

plakal. A jednu z tch slzí chopila duše

a nesla ji k nebi. A to byl ten dárek,

který ji otevel brány nebeské. Dárek
nebi nejmilejší jest slza kajícího híšníka.

Nuže dr. kes., slyšíš to, dárek nej-

milejší jest slza kajícího híšníka. — Než
i my mžeme íci dárek nejmilejší slza

kající. A protož kes. drahý, pakli híš-
níkem jsi, a by by sebe tžší vina tížila

svdomí tvé, nemusíš zoufati, pakli na
mist spuštní a ohavností, které v tvém
srdci hích spsobil, jen jedinou nepatr-

nou bolest pociuješ. Pakli jenom toužíš

jiným se lovkem státi, pak vrhni se

ped Marii matku bolesti a vnuj ji za

všechnu bolest a zármutek, který si Ji

spsobil slzu lítosti, aby ji obtovala u
trnu Nejsv. Trojice, pimluvila se za

tebe, vyprosila tob milost pravého po-

kání a obrácení. S takovými slzami vy-

šel Petr z nádvoí veleknze po zapení
Mistra svého, a bylo mu odpuštno. Ta-

kové slzy ronila Maria Magdalena u no-

hou Spasitelových a hle, ony se mu líbily

více, než skvostná mas, kterou byla hlavu
jeho pomazala. — A pakli se Synovy lí-

bily, pro by se nelíbily i Matce? — Ale
musí to býti slze lítosti nadpirozené —
slze vycházející ze skroušeného bolera na-

plnného srdce. A bol ten má vycházeti

z lásky k Bohu — máme litovati pro Boha
— Jeho že jsme urazili — Jeho Pána
nejdobrot. a nejlaskavjšího.

U jistého národu byl obyej, že zlo-

inci k poprav vedenému darován byl

život, pakli istá panna k nmu se pi-
blížila, za nho prosila a zárove ruku
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k satku mu nabídla. — O kes. dr.,

pakli híchu jsi se dopustil, který smrt
duše tvé 3psobil, a jehož potrestání vcné
žádá Božská spravedlnost, nuže k Marii!

Ona jest ta istá Panna, která t zachrá-

niti chce, která o tvoje ospravedlnní a

posvcení žádá, která ti ruku podává,

kteráž tob milost a obrácení pravého
v tomto svatopostním ase vyprositi mže.
Ona chce tvou matkou býti, ty máš býti

jejím Synem ! O chop se ochotn té drahé
ruky, kterou Maria Panna tob podává,

nech se zachrániti od Ní. Obra se k Matce
milosrdenství, pakli ouzkost a báze po-

ciuješ pro spáchané híchy své, pakli
zoufalství se t zmocuje, pakli ped pís-
ným soudem, Soudce spravedlivého se

teseš. O neustávej jí o pímluvu vzývati,

ty nemžeš býti ztracen, pakli záležitosti

srdce svého dvrn Matce Milosrdenství

pedneseš a pod její ochranu se utíkati

budeš, vzývaje ji slovy:

Blahoslavená Panno, matko milosti,

nedej v híších umíti bez lítosti

poslední a jsou slova má

:

Ježíš, Josef, Maria. Amen.

Nkteré píbhy ze života apoštola

opuštné mládeže Jana Boská.

S chovanci svými a s oddaným sob
pítelem a pomocníkem doktorem Borellim
podnikal Bosco zacastó i delší vycházky
do vkolí, vda jak prospšné vycházky
ty jsou, a jak tu lze nejlépe poznati mysl
mládeže. Poslyšme, kterak jeden z cho-
vanc líí sám vycházku takovou.

„Kdysi podnikl s námi otec a vdce
náš vycházku až do slavné basiliky v So-
perg. Shromáždili jsme se ráno na své
louce, odkud šli jsme nejprvé na mši sv.

Potom k deváté hodin, zachovávajíce
úplný poádek, šli jsme dva a dva jako
oddlení vojska do Sopergy. Mli jsme
s sebou své nástroje, jež záležely v bubnu,
pozounu, houslích a kytáe beze strun.
Bylo to zajisté málo jen vcí, ale pon-
vadž tím vším mohl dlati se hluk, po-
stailo to.

Nkteí z naší brigády nesli koše
chleba, jiní sýr, nkteí jaternice a ovoce,
a opt jiní konen kuchyské náadí.
Když jsme šli mstem, každý z nás za-

chovával ticho nejvtší; ale jakmile byli

jsme u eky (Pádu), štbetání, zpvy, vý-
kiky a hluk v takovém byly proudu, že

udivení lidé mohli mysliti, že poženeme
útokem na návrší.

asn z rána pedešel nás tam du-

chovní Borelli, pítel Bosc v, aby vyhlédl
píhodné stanovisko pro náš tábor, i aby
uinil vhodné pípravy k pijetí naší ety,
již bylo vidti s vrcholku hory, a jež stro-

jila se k útoku na množství pecn chleba.

Když jsme byli u paty nory, spatili

jsme pokojného kon se sedlem a uzdou,

jejž šlechetný knz D. Guglielmetti, fará
ze Sopergy, poslal našemu vdci. Zárove
dostal Bosco od Borelliho lístek následu-

jícího obsahu: „Pijte se vší dvrou
s drahými dtmi: polévka, obyejná krm
a víno jsou pipraveny. u Bosco vyhoupnuv
se do sedla, etl hlasit lístek, a my pi-
bhnuvše k nmu, uvítali jsme obsah
lístku tleskáním a takovým jásotem, že

nejen jezdec, ale i k byli ohlušeni.

Davše takto volný prchod neoeká-
vanému štstí svému, vytrhli jsme z ad
a poali jsme slézati vrch, obklopujíce jako
estná stráž svého generála a vdce. Na
cest uchopili nkteí kon za uzdu, jiní

tahali jej za uši, jiní za ohon, ten mu li-

chotil, onen jej dráždil a ubohý tvernožec
snášel to vše s takou trplivostí, jakoby
to nebyl býval k, nýbrž oslík.

Smjíce se, žertujíce, zpívajíce a ho-

voíce slezli jsme vrch a došli kostela.

Ponvadž jsme byli udýcháni a zpoceni,

poruil nám Bosco, abychom vstoupili do
dvora sousedního domu, chtje chránit i

nás ped nachlazením, a po malé chvíli

odpoinku dovolil nám usednouti, neboC
stl byl již pipraven. Duchovní Jakub
Audisio, tehdejší president církevní aka-
demie, podával nám chutnou polévku a
krmi, pan fará pak rozdával víno a ovoce,

osvduje tak úctu, jakou ode dávna ml
k uiteli našemu a jeho dílu.

Podkovavše Bohu podkovali jsme
též svým drahým hostitelm a ve volání

:

„A žije pan president, a žije pan fará !„

mísily se accordy, jež naši hudebníci vy-
luzovali svými nástroji. Hodní ti pánové
pijímali vše, jak upímn to bylo mínno,
a nemohli se zdržeti, aby nesmáli se po-

divné naší hudb.
V píhodné chvíli vypravoval nám otec

B. o hrobkách královských, jež nalézají

se v podzemí, jakož i o akademii, již tam
založil Karel Albert, pouuje nás takto o

nkterých pkných kusech z djin zem
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naší. Na to navštívili jsme kostel, hrobky
našich knížat, sál, kde nacházejí se podo-
bizny papežv, a vystoupili jsme též na
pekrásnou onu kupli, s níž pehlódnouti
lze velikou ást Piemontu a odkud obdi-

vuje se pozoruješ pekrásnou onu korunu
Alp, jichž oslující vrcholy z vného sn-
hu a ledu zdají se sáhati k nebi.

Ve ti hodiny odpoledne shromáždili
jsme se v chrám, kam odebrala se i velká
ás veškerého obyvatelstva, roztroušeného
po vrchu, jež bylo pivábeno slavným
zvukem zvon, znjících sváten. Když
byly nešpory odzpívány, Bosco, vystoupiv
na kazatelnu, uinil nám malé kázaní. Po-
kud pam naše sahá, zdá se nám, že mlu-
vil o mocné pímluv Marie u Ježíše, bož-
ského Syna jejího, a o tom, co máme i-
niti, abychom byli vždy vyslyšeni, kdy-
koli se k ní utíkáme. „Je-li vám to možno,"
konil e svou, „navštivte nejsvtjší svá-

tost oltání a pomodlete se vroucn. Pak
volejte k P. Marii, aby vám ráila udliti
milost, jež zdá se vám býti užitená neb
nutná, a bute pesvdeni, že Matka Boží
mocná a svatá udlí vám milost tu, anebo
jinou stejné ceny, nebo i lepší."

Po kázaní nkteí z nás vystoupili na
kruchtu, a doprovázeni jsouce Boscem na
varhanách zpívali jsme Tantum Ergo pi
požehnání. V asech tch málo kdo byl
zvyklý poslouchati zpv mladík za pr-
vodu hudby v chrám, a tak se stalo, že

onoho pamtihodného veera všichni le-
nové akademie, jakož i lidé, kteí pibhli
za té píležitosti, slyšíce stíbrné hlasy

hoch, domnívali se slyšeti zpv andlík,
již v nebesích prozpvují chválu Pánu, a

jsouce neobyejn pekvapeni, plakali po-

hnutím.
Vyplnivše náboženské svoje povinnosti,

vypustili jsme nkolik plynových balon,
jež rychlým letem svým zpsobily nám
mnoho radosti, i zdály se vybízeti diváky,

aky pozdvihly myšlénky a žádosti své

k Bohu. K sedmé hodin zazvuel hlas

našeho tambora, pronikavé zvuky našich

trubek, a mladá naše brigáda adila se.

Podkovali jsme ješt jednou tm, kdož
nás tak štde pohostili, a po tom jali jsme
se opt sestupovati do msta zpívajíce,

jásajíce a chvílemi též modlíce se rženec
a modlitby veerní.

Nadšení, jež tyto vycházky a zábavy
v nás vyvolaly, nedá se vypsati. Tato
sms nábožnosti a slušného veselí získala

srdce naše, i nebylo lze jinak, le poddati

se upímné lásce Boscove, již choval k
nám všem.

Krom svých dtí ml však Bosco
ješt svence jiné. Navštvoval totiž, ža-

láe a káznice, maje k tomu zvláštního
dovolení ministerského. Zde ohnm duše
své rozehíval mladá srdce, híchem již

již zledovatlá. Ohnivé slovo jeho zažehlo
znova v zatemnlých tch myslích svtlo
pravd vných a ubozí ti nešastníci na-
uili se milovati okovy své a s nábožnou
myslí podvolovati se trestu, jenž jim byl
vymen.

Jistého roku úastnilo se 350 mladýchvz turínských svatých cviení Bosco-
vých a pípravy ku zpovdi a sv. pijí-

maní. Není potebí dokládati, že mládež
ta naplnna byla milostí Boží ; všichni byli

velmi poslušní a cítili se šastnými, když
mohli pistoupiti k stolu Pán. Bosco ob-

divoval se v duchu zázraku, jehož byl

nástrojem, a pání, aby co nejskvleji uká-

zal skutek velikého milosrdenství Božího
na ubohých tch duších, bylo podntem,
že pojednou vznikl v nm plán, jenž ne-

mohl vyklíiti než v duchu muže, který

schopen jest na Bohu zázraku se dožádati.

Veer ped ukonením cviení v od-

louenosti Bosco pišel k editeli trestnice

a pravil : „Chci vás žádati za njakou o-

chotu."

„Eate, velebný pane" — odvtil e-
ditel.

„Zítra otevte mi dvée všech žalá
a dovolte mi uiniti se všemi vzni svými
vycházku do královského letohrádku v Stu-

pinigi. Jest to odmna, jíž chci dopáti
hochm tm, že byli tak hodni pi cvi-

eních."
editel zarazil se, slyše takovou e,

potom mlky podíval se na Bosca, a za-

pomenuv na úctu, jíž mu byl povinen, i

nemoha pemoci pohnutí své, zvolal: „Ve-
lebný pane, vy jste se zbláznil!"

„Nikoli, píteli, nejsem blázen. M-
žete mi prokázati tu ochotu ?

u

„Ne, ne, to je zhola nemožno. Jediné
královský ministr by to mohl ; ale pomy-
slete jen, velebný pane, jaká to pošetilost !"

„Dobrá," odvtil Bosco, „pjdu tedy
k ministrovi."

Tehdy byl Ratazzi ministrem. Knz
Bosco byl mu znám. Již díve slyše o po-

divných skutcích, jež konal mladý ten

knz mezí nejnešastnjšími dtmi dlník,
vyzdvihl pro naped jistou ást minister-
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ských almužen. První myšlénkou jeho
bylo, když videi vcházeti Bosca, že bude
miti opt píležitost dokázati velikomyslnos
svoji. Avšak když mu Bosco vyložil úel
návštvy své, nechtl ministr ani viti
uším svým, rovnž jako prve editel trest-

nice. „Ubohý nešastníce," ekl, „vy jste

se zbláznil."

„Nikoli/ odvtil klidn Bosco, „žá-

dám vás za tu ochotu, prosím vás za ni

snažn^ neoslyštež mne."
„Svoluji tedy," ekl ministr, „ale pa-

desát karabiník pjde v ele prvodu,
padesát po pravé, padesát po levé a pa-
desát jich uzave prvod a budou shánti
ty, již by chtli opozditi se.

u

„Nechci ani jediného karabiníka, ne-

žádám, le abyste mi dovolil svobodn ko-

ná ti vycházku tu."

Naléhavým prosbám skromného knze
nemohl ministr odporovati. Druhého dne,

po sv. pijímaní otevely se dvée všech
žaláv a vzové vykroili jako hejno
pták z hrozné své klece. Den za obecné
zábavy ubhl rychle, a obyvatelé turínští

divili se nemálo, vidouce vraceti se do
Turina všecky vzn, které ráno byli vi-

dli vycházeti. Ani jediného nescházelo pi
pehlídce, všichni vrátili se do vzení. e-
ditel i ministr vyslovili nad tím zvláštní
své pekvapení, avšak Bosco odmítaje veš-

keru chválu, piítal vše milosti Boží.
Tak veliký byl vliv Boscv na srdce

mládeže, i náleží knzi tomu zajisté první
místo mezi tmi, kteí kdy opakovali slova
Božského Mistra: Nechte malikých pi-
jití ke mn.

Jistý hoch chtje vykonati generalnou
zpov, napsal si všecky híchy své s nej-
vetší svdomitostí do sešitku, jejž u sebe
nosil, hodlaje peisti híchy ve zpovdi,
aby žádného nezapomnl. Ale neveda jak
ztratil sešitek práv v sobotu ped zpo-
vdí, i vypukl v hrozný náek. Prohledal
a opt prohledal všecky kapsy své, pro-
slídil všecky kouty v dom, ale sešitku
nenalezl. Ubohý hoch upadl tém v zou-
falství i proléval hoké slzy. Na štstí na-
lezl Bosco, aniž o tom kdo vdl, sešitek.

Vidouce druzi hocha plaícího, tázali se
ho po píin ale nadarmo; i dovedli jej

k mistru svému. Bosco hlad jej otcovsky
a hled zastaviti slzy jeho, jež se mu po
lících inuly, tázal se ho: „Co je ti milý
Jakube, máš bolest njakou? Stalo se ti

njaké bezpráví, i snad tvoji druzi t bili ?"

Dobrý hoch utíraje si slzy odvtil

:

„Ztratil jsem híchy své!" Po slovech tch
všichni druzi vypuklí v hlasitý smích, a

Bosco uhodnuv ihned, o se jedná, pravil

žertuje: „To jsi šasten, žes ztratil híchy
své, a šastnjší budeš, nenalezneš-li jich.

Tak jist dostaneš se, jsa bez híchu, do
nebe." Ale hoch ten myslil, že Bosco mu
neporozuml, i odvtil: „Ztratil jsem se-

šitek, kde híchy jsem ml napsané."

„Nuže upokoj se,
u pravil mu knz,

vytahuje sešitek z kapsy, „nebo veliké

tajemství tvé dostalo se v dobré ruce

;

zde jest."

Obliej hochv na ta slova neobyejn
se vyjasnil i pravil usmívaje se : „Kdybych
byl vdl, že vy jste je nalezl, nebyi bych
plakal, nýbrž byl bych se smál; a dnes

veer, až bych byl pišel zpovídat se, byl

bych ekl: Ote duchovní zpovídám se ze

všech hích, které jste nalezl, a jež jsou

nyní ve vaši kapse."

Bosco sestavil pravidla, jež pro mlá-

dež uril. Ustanovil mezi dtmi dstojníky,
kteí byli vybráni z nejlepších, nejnada-

njších a nejnábožnjších. Každý dstojník
ml svj zvláštní úad, zvláštní dozor a

také zodpovdnos. Poádek, jehož se mlo
šetiti pi vyuování a pi zábavách, byl

uren do podrobná, na minutu. Aby pak
nábožnos ím dále tím více zmáhala se

mezi dtmi, založil jim spolek sv. Aloisia

z Gonzagy, v nmž svtec ten ml býti

vzorem ve všech okolnostech života.

Dti, jež v ústav t. zv. oratoi pes
noc zstávaly, spávaly na slám a pikrý-
valy se pokrývkami. Když však pokrývek
se nedostávalo, bylo užito pytl. Pytle ty

zvlášt se osvdily
;
mely dti, vlezše

do nich, prostradlo pod sebou i pokrývku
na sob, a písteší to poskytované mnohým
dobe prospívalo. Než Bosco ml záhy po-

znati v úad svém hostitelském, že není

vše zlato, co se leskne. Dokud obmezil se

na dti, jež chodily do oratoe, vše dobe
se dailo; ale nkterého veera svedlo jej

milosrdenství, že poskytl noclech nezbedné
band, jež v pustých místech kolem ora-

toe se potloukala, domnívaje se, že se mu
podaí uvósti je na pravou cestu. Ale když
ráno šel k nim promluvit, nalezl místo
prázdné. Zárove s nimi zmizely všecky
pokrývky i pytle, byli odnesli vše.

Avšak Bosco nezoufal. Ba neštstí to

vnuklo mu novou myšlénku, pijati totiž

nkteré dti z oratoe neb sirotky do stá-
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lóho zaopatení. Bylo to v kvtnu, když
nešastný sirotek pišel ke dveím oratoe.
Byl to ue zednický, jenž nemoha najiti

práce, utratil již všecku zásobu penz, jež

bez toho byla velmi skrovná. Téhož ve-

era pršelo jen se lilo. a ubohý hoch byl
všecek promoklý. Matka Boscova rozdlala
ihned veliký ohe, osušila pozdního hosta
a dala mu veei. Potom upravila mu lože,

davši mu do kuchyn slamník a na pro
stradla a pokrývky. Mladík spal té noci

jako král. Óyl to první internista oratoe.
Brzy pibyl druhý, tetí a konen jich

bylo sedm. Více nemohl jich Bosco pi-
jati, nemaje místa, jehož se mu zvlášt
za vyuování veerního nedostávalo. Uží-
valt za sín školní kuchyn, svého po-
koje, ba i sakristie, kruchty a kaple, jež

v kln bývalé byly zízeny.

Pomocí rzných, neoekávaných asto
píspvk najal konen Bosco nkolik
sousedních svtnic v dom, kde bydlel

s matkou svou, a ustanovil je za sín
úebnó. Pokoje ty ovšem byly velmi málo
pimeny úelu svému, ale zatím nebylo
lze nic jiného uiniti, a Bosco byl rád,

že mohl dti své roztídíti podle vdo-
mostí, tak že u vyuování pokraováno
býti mohlo s vtším prospchem a po-
ádkem. Také vtší poet žák mohl školu
navštevovati, a brzy bylo jich pes ti sta,

již všichni po krátké dob vykázali se

prospchem velmi uspokojivým.

Po nkolika msících nedlního vy-
uování chtl Bosco, aby dti jeho podro-
beny byly zkoušce veejné z katechismu,
djepisu církevního a zempisu. Pozval
k tomu cíli nkteré vynikající osobnosti
turínské, mezi jinými též slovutného knze
Aportiho*) vyslance Boncompagniho, du-
chovního Barrica, professora Rayneriho.
Byvše tázáni, odpovídali žáci s takovou
uritostí a jistotou, že páni ti velmi se

tomu divili, tleskali jim a zanechali žá-

km nejlepšíra památky a odmny.
Povzbuzeni jsouce prvním tím úsp-

chem, odhodlali se žáci každodenních škol

veerních, že podrobí se zkoušce z ped-
mtv, jimž ve školách tch se uilo to-

tiž z mluvnice, z tení, z pot, z m-
ictví atd. Druhá ta zkouška dla se s ve-
likou slávou. Ponvadž na všech stranách
Turína mluvilo se o školách tch jako o

*) 0 život jeho doteš se v „Encyklo-

paedii paedagogické."

novot, a ponvadž velký poet professo-

rv a jiných vybraných osobností byl již

pi zkoušce prvé, vyslala rada mstská
komissí, aby o výsledcích, jež byly tak
vyhlašovány, se pesvdila, jsou-li smy-
šlenkou ili skuteností. Chtli sami zkou-
šeti; nechápaliC, kterak mladíci, již do
osmnáctého neb dvacátého roku byli z-
stali úpln nevdomými, v krátkém tom
ase mohli do ;íci takového stupn vzdlání.

Vidouce výsledky vyuování Boscova,

jakož i velký poet dtí i dorostlých, kteí
shromažovali se v oratoi za tím úelem,
aby vzdlávali se na míst toulky po uli-

cích mstských, vznešená komise odešla

plna nadšení a obdivu.

(Dokonení.)

Ti koruny.

Eliška, již v úct chová

všechna íše Arpádova,

a ji otec, matka byli

v mládí princi zasnoubili,

vidouc válkou téci krev,

do sboru šla panen dév.*)

Eliška, hned na úsvit

moude pstované dít,

jako nebes andl istá,

ctila Boha Jesu Krista

;

Dominikv zbožný ád
knžnu vítal milerád.

Slavn kdysi jiti mla
s celým dvorem do kostela;

na hlav se stkvla nová

koruna jí démantová;

koruny té jasný tpyt

nestemnil v ní svatý cit.

Vidouc chrámu Pán dvée
korunu hned s hlavy bée,

a tak vážn, pepokorn
s ostatními vešla svorn,

aby jako rajský duch

dlela v stánu, v nmž dlí Bh.

*) Eliška, Alžbta, dcera On-Ieje III., krále

Uherského, posledního mužského potomka z rodu

Arpádova, narodila se v Budíné roku l'z97,

jako snoubenka Rakouského prince Jindicha

vstoupila do ádu svatého Dominika, v nmžto
svaté v Pánu zesnula roku 1336.



Doma hned k ní dobrá matka

promluvila slova sladká:

„Pro jsi dnes tak, dcero milá,

do chrámu jdouc uinila?

Ve slavný jsi okamžik

porušila dvorní zvyk!

Eliška jí skromn praví:

„Sundala jsem, matko, s hlavy

korunu svou pebohatou
ped Kristem, Jenž hlavu svatou

trním rozbodanou ml,
an byl za mne na smrC šel! a

Matce v oích perly stály,

dcerušce když vzdala chvály

:

„Dobe máš, má hodná dcero,

za lidstvo Pán za veškero

ovnit Si hlavu Svou

trnovou dal korunoal"

Elišce, že sala v chrámu

korunu svou z drahokam,
trnovou by Krista Pána
ctila komunu, hned dána,

do nebe když mla vjezd,

koruna tam z vných hvzd.
B. Method Kulda.

Hora Tábor a Promnni Pán.

Jest známo, že Orientalovó dobe v
pamti své chovají místa, která byla je-

vištm památných událostí. Neznajíce val-

nou vtšinou písma, tím vrnji chovají
v pamti, co od dd a pradd ústním
podáním zddili. Sv. Jeroným dle tohoto
ústního podání zaznamenal, že hora svatá,

na které se promnil Pán byla hora Tá-
bor, která asi 2 hod. od Nazareta vzdá-
lena jest, o sob stojí a svou pknou po-
dobou oku mile lahodí. Vrchol hory té

jest vysoina, na níž lze spatiti zíceniny
pedešlých staveb. Rozhled s hory té do-

jímá líbezn zrak poutníkv. O hoe Tá-
boru mluví již Isaiáš, an dí, že hora ta

tásti se bude radostí ve jménu Pán.
Nabuchodonor jest mezi pozemskými králi

jako hora Tábor mezi ostatními horami.
Rovnž zaznamenal sv. Cyrill, biskup Je-
rusalemský, že promnní Pán na hoe
Táboru se událo a sv. Cyrill ten pravdu
vdti mohl, ba svým úadem zavázán byl,

aby nieho ve svých eech nepednášel,
O emž nebylo s dostatek známo, že se
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na pravd zakládá. Jist by byl sv. Cyrill

tomuto ústnímu podání odporoval, kdyby
nebyl býval o jeho pravdivosti pesvd-
en. — Teprv za našich dob inny proti

podání tomu všelijaké námitky a sice od
muž slovútných jako od znamenitého ge-

ografa Robinsona, djepisce Lamartina a

Gasparina, vykladae písma sv. abbéa
Filliona v kommentái k evangeliu sv.

Matouše. Fiilion uznává ústní podání, které

až do tvrtého století sahá za závažné a

dležité, a pece je nechce uznati za prav-

divé. Dvody, o které se opírá, jsou:

1. Hora Tábor byla za nejdávnjších
as, již za Antiocha Vel. 218 p. Kr. a

potom tém napoád, na vrcholu svém
ohradami obstavena a tudíž se nehodila

za svatyni samoty a nebeského míru. U
sv. Mat. v kap. 17. výslovn se praví, že

Pán pojal ti apoštoly a vedl je na horu
vysokou soukromí. O soukromí na opev-

nné hoe Táboru nemže prý býti ani

ei. — Oproti tomu jiní právem tvrdí, že

djepisec Polibius vypravuje o válkách

Antiocha Vel. proti Židm zaznamenal
sice, že vojevdce Atabyrion kuželovitou

horu opevnil, že však není jisto, byla-li

to hora Tábor. V pípad pak že to byla

hora Tábor, mohla ohrada za dv st let

lehko zmizeti. Nynjší opvnní, jehož po-

zstatky na Táboru se nalézají, pochází

asi z roku 65. po Kr. P. a bylo tedy za-

kládáno ped válkou židovskou. — Ohra-
da Atabyrionova mimo to sotva veškeren

prostor na vrcholu hory zajímala, aby ne-

bylo samotného místa pro pevznešený
výjev promnní Pán. První kestané
mli Tábor za horu promnní, neb konali

za sv. Jeronýma na tento vrch valné pout.
Sv. Paula jen proto, jak týž svtec vy-

pravuje, vystupovala na horu Tábor, že

se na ní promnil Pán.
i*. Hora Tábor jmenuje se vysokou,

a ona jest nízkou, nepatrnou. — Na tuto

námitku odpovídají Fillionovi jiní uenci,
že Tábor jest ovšem nízký, porovnáli se

s velikány Alpskými. Pyrenejskými aneb
zcela Himalayskými, že jest však mezi ho-

rami galilejskými, s kterými se porov-

nati musí, ponvadž v Galilei promnil se

Pán, co se tkne výšky horou druhou a

proto vysokou.
3. Fiilion uvádí, že Spasitel náš po

svém promnní ocitl se v Kafarnaum,
ped promnním však že byl v Caesaróe
Filipov, že tedy pirozenji jest horou
promnní pokládati Hermon pod Libánem
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aneb jiný chlum mezi Kafarnaum a Cae-
saréou Filipovou. — K této námitce od-
povídají, že mezi vyznáním Petrovým v
Caesaree Filipov a promnním uplynulo
6 dní, v tchto šesti dnech že cestoval
Spasitel po Galileji, a že Pán nekonal cest
pímých, nýbrž ponejvíce obžn putová-
val, jak kde se mu potebno býti vidlo.
— Není tedy žádné odvodnné píiny,
dle ústního podání horu Tábor jako chlum
promnní stanovití. Sv. Helena, sv. Anto-
nín Muenník, sv. Arculf, sv. "Willibald,

sv. Vilém Tyrský a jiní konali pout za
tou píinou na horu Tábor, že se na ní

Pán promnil. Hymnus církevní o roz-

dlení rouch Pán praví

:

Vestes velut nix candidae,
In Thabor visae splendidae.

Rodina.
(Pokraování.)

Pišly ostatky. Po poledni v nedli
hudba v krm zahrála skonou a hlunou.
Brzo sešlo se nkolik chasníkv a dvat,
pišli potom i hospodái, zaal tanec a
zpv, kik a hluk v krm. Poád více se

scházelo lidí, které krma Icik vítal chy-
trým úsmvem, poítaje již naped v my-
sli v jejich kapsách ty krejcary, které za

chvíli jeho majetkem se státi mly. Za
chvíli všemi zvony zazvonno z vže ko-
stelní na nešpory. Jaká to hudba velebná,

slavná a k srdci promlouvající tchto zv-
stovatelv chvály Boží; jak ony povzná-
šejí svým vážným hlasem naše duše k ne-

besm, jak uí zapomínati na pozemské
rozkoše a hledati jich tam, kde jest možno
nalézti je istý a plny vné chvály ! Zá-
stup nábožných lidí, nedbajících zdvoilé
poklony a zváni Icikova, aby vstoupili,

neposlouchajících výkik mládeže rozpá-

lené již koalkou a vášní, nevstupuje do
krmy, ale spchá na voláni zvonv, vr-
ných to pátel lidského života od kolébky
až do hrobu, a jde do kostela na 40- ho-

dinnou pobožnost. Jdou matky, provázejíce

své dti do kostela, jdou otcové, abv vzdali

povinnou est Pánu Bohu.
Po nešporách ubíral se zá.stup ví-

cích z kostela zrovna dom, nkteí jen

vešli do krmy, aby si tam koupili tabáku
nebo nco k pití, aby se mohli doma mezi

svými potešiti. Nemnoho jich v krm o-

stalo, rozešli se práv všicci z kostela do-

m. Podívejme se též do krmy, pihléd-
nme blíže k zábav, ke které se sešla

mládež a hospodái mén dbalí mravnosti.
Však jest dovoleno se veseliti ; nebo i sám
Pán Ježíš radovánkám nebrání. To pravda,

svatá pravda, ale jest vdti, jaké mají
býti radovánky a jaké to veselí v krm!
Zdali se neveselí lépe ti, kteí odešli z ko-

stela dom, nejdouce do krmy? Oni za-

jisté více budou spokojeni se svou krato-

chvílí pi dobré veei a sklenice piva,

mile rozmlouvajíce vespolek s domácími
nebo s dobrým sousedem. Možná se pora-

dovati, požertovati si jeden s druhým a

posmáti se, aniž urážeti Boha, ani initi

pohoršení mládeži, aniž mrhati zdraví,

est a peníze, na nž tak tžko teba pra-

covati.

V kout krmy zasedlo nkolik hud-

lav s nástroji hudebními, na které ode-

hrávají pronikavým, ucho urážejícím hla-

sem jakýsi valík, a spocená mládež kroutí

a vrtí se jako mlýnek do kola. Každou
chvíli hudebníci perušují hraní svoje pro-

nikavým pískotem na klarinet dávajíce

znamení, že již za peníze, které dostali,

dosti se nahráli. Ihned pistoupí jiný chas-

ník, byt ml poslední groš, tžko V3^d-

laný a snad na potebný kus odvu ulo-

žený, nelituje jej hudebníkm hoditi, ne-

lituje jej vydati na skleniku, aby se mu
lépe tancovalo. Pozd ba i celou skoro noc

trvala šílená kratochvíle. Dvata unavená
vycházejí na erstvé povtí ochladit se a

nimi chasníci s láhví a sklenikou, aby je

poastovali. Mj Bože! kolik dvat ztrácí

tímto zpsobem svoji nevinnost! Kolik tu

nezkažených hochv pozbývá své mrav-
nosti! Stanou se prostopášníky, míchají své

síly a zdraví; a kdo tím vinen ? Kolikrát

matky samy nebo otcové posýlají do krmy
své dcery, aby se zalíbily a spíše se vdaly,

dovolují svým synm, aby se mohli v

krm veseliti a bohatší, nebo pknjší
dívinu si vyhlédnouti. O, lidé! co jste

zapomnli na to, že co se ujedná v pízni
s áblem a v jeho sítích, to že práv jeho

zisk jest? že duše své tímto zpsobem
nejjistji hubíte, dávajíce klamn ta bo-

hátství, která vám Bh svil, na pospas

Jeho protivníku ; áblu ? Mrháte grošem,

který žid chtiv do své kapsy shrne, mr-
háte svým majetkem, který povinni jste d-
tem svým ddictvím po sob oslaviti; ale

o to tak nebží, jako o ty poklady, duše
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dtí, které hynou vaší vinou. Zvolají k vám
v den posledního soudu :

„Rodie, odevzdejte nám duše naše,

které jste nám zhubili svou nedbalostí o

naše štstí vcné, dovolujíce nám krato-

chvílí nemravných, v kterých jsme zahy-

nuli." Ach! to volání, ten strašný hlas dtí
vašich, vyzve vás k té písné odpovd-
nosti ped Bohem, jak jste své povinnosti

k dtem plnili, kam jste ty klenoty dali,

které vám Bh dal; jak jste se starali o-

zdobiti jejich duše ? Tak hynou vaše do-

rostlé dti, a což pak s mladšími se dje?

Aj ! ne lépe než se staršími. Kolik
tam dtí malých až nedosplých v krmo!
Netancují tyto sice a nedopouštjí se tch
prostopášností jako starší, ale na to vše-

chno patí, jim se to líbí, a svoji radost

z teštní starších dávají na jevo hlasitým

smíchem. Když v krm tsn stojí u oken
a dveí otevených, jen aby na prosto-

pášnosti hledly, oplzlých eí poslouchaly.

Peliví rodie picházejí i k nim se sklín-

kou, sami nevdouce, k emu je pemlou-
vají. Však sám Pán Ježíš pravil: Kdo
pohorší jednoho z malikých mých, lépe

by mu bylo, aby zavšen byl žernov oslií

na hrdlo jeho a on uvržen byl do hlubo-
kosti moské. A kolik tu pohoršitel nalezne
se mezi samými rodii, kteí vlastním nebo
cizím dtem pohoršení iní buto doma
nebo v krm, buto pi práci polní nebo
špatnými emi, nebo špatnými skutky, ba
nejednou i zrovna porouejíce nebo pe-
mlouvajíce je ke zlému. asto je slýchati,

že dti rodiv nectí, že s nimi nakládají
lehkomysln, lehce si jich váží, rad jejich

neposlouchají. Tu pak rodie, místo aby
naíkali na dti, a pemýšlejí, odkud to

mže pocházeti, a hned naleznou pramen
zlého. Rodie obyejn jsou píliš dvrni
k dtem, ztrácejí tím vážnost, kterou k d-
tem vždy zachovati mají. Vážnost k d-
tem náleží zachovati ne chladným nebo
vlažným nakládáním s nimi, ale vystí-
háním se píliš dvrných rozmluv, ne-
slušných žertv, pomluv, vystíháním se

všeho, co by dcku pohoršení dáti mohlo,
jakož i toho, o em by dít vdlo, že to,

co rodie iní, zlé jest. Nejvtšího opovr-
žení hodno jest opilství nebo jakákoli ná-
ruživos a podlé, nepoctivé zacházení s bliž-

i ním. Láska rodiv a srdená oddanost
neoslabí, ale tuží vážnost rodiv a šle-

chetné nakládaní s dtmi — oddá celé

jejich srdce rodim.

VIL

Jeden mladík, zoškliviv si pokojné

žití v dome otcovském, zatoužil podívati

se do svta, aby tam užil rozkoší. Pijde
tedy k otci a praví, aby mu dal podíl,

jmní, který mu náleží; nebo chce dm
otcovský, auo i zemi otcovskou opustiti

a hledati nkde jinde štstí. Otec nemoha
ho pemluviti, aby doma ostal, vydá mu
podíl jeho a s bolem v srdci žehná odchá-

zejícímu synu. Mladík s lehkým srdcem
vydal se do svta, užívaje rozkoší jeho.

Ale jeho jmní ubývalo, až se rozprášilo

úpln. V dalekých od vlasti zemích, mezi

cizími lidmi upadl v nouzi. Pátelé a

druzi jeho, kteí mu dotud páli, dokud
peníze cítili u nho, opustili ho; ostal sám
nemaje kouska chleba. Pracovati neuml,
nebo v dom otcovském nechtl se uciti

práci, kterou pohrdal. Žádal si v nouzi od-

padky se stolu hlad ukojiti, ale ani tch mu
nedáno. Každý pohrdal marnotratníkem a

lenochem. — Nouze pinutila ho k tomu,
že neumje jiné práce, dal se za pasáka
dobytka, aby hladem nezhynul. Le i tam
neml tolik, aby hlad upokojil, když práv
v té krajin nastala neúroda, která nej-

více chudé trápí. Nyní teprve zželelo se

mu, že otcovskou zemi opustil, že pohrdl

domácím krbem, aby hledal štstí v da-

leké cizin. Nenajde štstí v cizích zemích
ten, by i za moe zajel, kdo v své rodné
zemi, v dom otcovském štstí nalózti ne-

chce nebo neumí. Zhyne daleko od svých,

nebo pinucen jsa nedostatkem, dáli se

musí na službu špatnou k cizím lidem,

nemajícím lítosti s ním a bažícím ho vy-
užitkovati.

Nyní touží v rátiti se, tebas ml nej-

špatnjši službu ve své vlasti mezi svými,

když ví, že to jsou jeho rodáci, kteí mu
nedají hladem umití, bude-li jen chtíti

pracovati. Nyní má pevné pedsevzetí na-

vrátiti se, by i s vyžebraným chlebem do
domu otce, kterého prošiti chce za od-

puštní, bude žádati, aby ho pijal teba
jen za nádenníka, nemá-li nadje, aby ho
otec pijal ješt za syna. Vrátí se do do-

mu otcovského v nej nuznjších hadrech,

se srdcem plným touhy, aby mohl se od-
dati služb otce, kterému chce již vrn
sloužiti do smrti. Pi pohledu na ten dum
srdce se mu tísní, vždy lituje uplynulých
let mladosti, tak šastn ztrávených v kru-

hu rodinném; poád mocnji bije mu srdce

strachem, zdali ho rozhnvaný otec ne-
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odstrí od sebe. Ale víra v šlechetnost

otcovu dodá mu nadje a odvahy a do-

vede ho pede dvée otcovské. Otec po-

steh syna, vracejícího se v stavu tak ža-

lostném a želícího svého pestupku, zapo-

mnl na všechno, pospíšil proti nmu, slze,

pitisknul ho k srdci a pijal za s}Tna do
domu.

Dít, pekonané takovou šlechetností

rodiv, zachová jim srdce do smrti vrné
a plné lásky. Kdyby rodie takto dti
své vedli od prvé mladosti až do asu
plnoletosti, tu bychom po uplynutí dvaceti

let vidli pkné ovoce té obtížné, ale po-

estné práce o vychování mladého poko-
lení. Vidli b}rchom, jak se vzmáhají ctno-

sti v celé spolenosti lidské, a jak mizejí

nepravosti. Nedostávalo by se lidí do tch
rozsáhlých vzení, která by mohla pinésti
lidstvu lepší užitek, kdyby promnna byla
ve školy emeslnické nebo v útulny pro
nešastné. Nic nám k tomu vznešenému cíli

nepekáží, nic se nám nedostává než do-

bré vle a chuti k práci. Poznavše to zlé,

které nás nií a hubí, znime tu píinu
záhuby a zachrame se sami pevnou vlí
a chutí ku práci, která nám zjedná dle-
žité místo nejen proti sob samým, ale

proti jiným národm.
(Pokraování

)

Upomínka
na pou vykonanou léta Pán 1863 z eské
Šumavy na posvátný Velehrad u píležitosti
tisícileté památky píchodu sv. Cyrilla a

Methodje na Moravu.

Jak v Blahovstu od roku 1863 . 12.

ohlášeno bylo, nastoupili jsme umluvenou
pouf svou na Velehrad. a den sv. Jana
Nepomuckého dne 16. kvtna o šesté ho-
din veerní, dostavili se jednotliví du-
chovní páni se svými poutníky do V

7odan,
a sico: dp. Frant. Pavlíek, far. v Male-
nieích, dp. Jan Duben, far., nyní dkan a
viká v Nezamyslicích a spolu zems. po-
slanec, pak dp. Jos. Hesoun, tehdáž kapl.
v Jinín u Štkne, nyní far. v St. Louis
v Americe, dp. Bedich Tišler, tehdáž kapl.
ve Vacov u Volyn, nyní far. v Ktiši a
dp. Václav Mostecký, tehdáž kapl. nyní
dkan^ ve Vodanech. Poutník sešlo se
na dv st. Po mši sv., která sloužena
byla v 5 hodin ráno v nedli dne 17.

kvtna na úmysl poutník, vyšli jsme slav-

nostn vyprovázeni z dkanského chrámu
Pán na dalekou pou.

Nepehledný zástup lidstva provázel
nás, tkliv loue se s námi, když jsme
vycházeli z Vodan. Juž díve oznámili
jsme, jak daleko naše diecése sahá, píchod
svj na jednotlivých farách a stanicích,

kde jme hodlali se zastaví ti neb nocle-

hovati.

Prvního dne v nedli došli jsme na
poledne do Vltavo Týna. Ped mostem u
sochy sv. Jana Nepom. pkn ozdobené
uvítalo nás se sborem hudebník tamjší
velebné duchovenstvo, mezi nimi i dp.

P. kvardián Beclryský, u\edli nás do
chrámu pi hlaholu zvon, a po krátkém
odpoinutí rovnž tak slavn nás vypro-
vodili. — Ve Veselí až do osmé hodiny
veerní oekávalo nás tamjší velebné du-
chovenstvo s valným potem družiek, ve-

škerou mládeží školní, s hudbou a velikým
zástupem lidstva a v utšeném poádku
vedli nás do chrámu k oltái sv. Jana Nep.
vkusn ozdobenému a nepoetnými svtly
ozáenému. Vykonavše kratikou pobož-
nost s požehnáním, šli jsme na nocleh,

vší pelivostí pro nás již pipravený.
Dne 18. kvtna v pondlí ráno po 4.

hodin shromáždivše se v kostele po od-

sloužených mších sv., ubírali jsme se, slavn
opt vyprovázeni do Kardašové-Reice, ro-

dišt to slavného pvce našeho Jablon-

ského. Jakž nás dojalo uvítání, jakého se

nám zde dostalo. A byl toliko všední den,

vyšly nám naproti svátostn obleené ne
toliko školní dítky se svými pany uiteli,

ale i veškeí cechovní poádkové se svý-

mi velikolepými korouhvemi a s hudbou,
a vyzvánním uvedli nás do chrámu na
mši sv., kterouž dovedným zpvem pro-

vázely netoliko školní dítky, ale i zp-
vácký tamjší spolek. — Posnídavše, brali

jsme se, doprovázeni tak jak jsme byli

uvítáni, k Jindichovu Hradci, kamž jsme

na poledne pibyli. Jaké to pekvapení
pro nás a pro lid náš, když tamjší vdp.

probošt ozdoben znaky prelátskými u brá-

ny chrámové s tamjšími duchovními nás

uvítal, k hlavnímu oltái nás uvede a po-

žehnání udlil. — Rovnž srden uvítali

nás ve Strmilov, kamž jsme téhož dne
dorazili na nocleh. Tamjší prostranný

kostel nemohl obsáhnouti množství toho

lidu, jenž se byl sešel k uvítání nás. Do-
jista plesali svatí patronové naši v nebi

nad slávou a poctou, kterou všady najevo
dával lid nám, jenž jsme první z Cech
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v znanjším potu ubírali se k hrobm
jejich ; a nám samým — pohnutím a vd-
kem — bezdky zalévaly se oi slzami.

Nad to i zvláštního dobrodiní dostalo

se nám, že od msta k mstu povoz pro-

pjeno nám bezplatn, tak že raneky

poutník až do Tele se vezly. Bh budiž

štdrým odplatitelem všem dobrodincm

tm. —
V úterý dne 19. kvtna ráno vysh

jsme ze Strmilova a na hranicích Morav-

ských jali jsme se poítati poutníky naše

;

neb i z Kardašovó Beice, pak z Kame-

nice a ze Strmilova davy k nám se pi-

pojily i vzrostl poet poutník na plné

ti sta. — První ddina s farou a koste-

lem, v kterou jsme na Morav zavítali,

byla Studená. Tam jsme sloužili mše sv.,

po mši sv. oslovil nenadále tamjší nov
tam dosazený pan far. naše poutníky velmi

velými dojemnými slovy, což hluboký do-

jem uinilo na nás všecky. Bylt z toho

velice potšen, že jsme nepominuli malou

jeho ddinu smíšenou jinovrci, a zastavili

se v jeho chatrném katolickém kostelíku.

Uctil nás všemožn a rozlouil se s námi

bratrsky. Také z této ddiny obtováno

nám dvou povoz na raneky až do Tele,

kamž jsme téhož dne dorazili na poledne.

Tel honosí se nkolika pknými kostely.

Z Tele po obd ubírali jsme se do Staré

ise osazené faráem ze ádu premon-

strátského z Nové Eíše, a nalezše kostel

otevený vešli jsme tam pivítáni jsouce

laskav tamjšími velebnými pány. Po

krátké pobožnosti a malém oberstvení

vyšli jsme a pibyli na noc do Pedlna,

malé to ddiny. Pišli jsme tam okolo 9.

hodiny veerní, zdálo se, že vše ponoeno

jest v hluboký spánek; a my strachovali

se, že nám bude pod širým nebem odpo-

ívati. Než sv. Jan Nepom. nás vytrhl

z nouze. Blíže kostela u soch sv. Jana

Nep, stál Ješt houfec lidu a pi svtle

luceren zpíval písn svoje a konal modlitby

na poest sv. Jana Nep. Tito, dozvdvše
se, že jsme poutníci z daleka, a že jdeme

na Velehrad, ujali se nás; rozešli se po

ddin a oznámili píchod náš, tak že o-

chotn branky do stavení se zotvíraly, a

my všickni dostali se šastn pod stechu

a nalezli žádoucího odpoinku.
Ve stedu dne 20. kvtna ráno zaví-

tali jsme do kláštera kapucínského v Te-

bíi, kdež jsme sloužili mše sv. a posní-

dali. Na obd došli jsme do Vladislavi, a

s veerem téhož dne dorazili jsme do A7á-

mst práv ku požehnání, které se ko-

nalo u oltáe sv. Jana Nepom. a po nem

uctili a líbali jsm* ostatky našeho svtce.

Ve tvrtek dne 21. kvtna vyšli isme

asn ráno, povšimli sí malé ddiny Kra-

lice nedaleko silnice ležící, kde, jak nam

bylo eeno, ped vky mli ešu
§

brati

svou tiskárnu, z které i tak zvaná Kra-

lická bible vyšla, a došli jsme do Popo-

vic, kde jsme sloužili mše sv. a posnídali.

Na Zastávce ped Rosicemi rozvinula se

ped námi peutšená krajina. Zde obdi-

vovali jsme tamjší slévárnu pináležející

spolenosti železniní, velikána to, kde na

600 lidu denn jest zamstnáno. V Rosi-

cích byl obd. Tamjší velebný panáek

pkný obrázek založil si u našich pout-

ník, rozdav hezkou zásobu písni Vele-

hradských mezi n. — Téhož dne dorazili

jsme s veerem do Brna práv k majové

pobožnosti do Minoritského kostela, lot

byla podívaná na hlavní oltá vkusné kv-

tinami propletený a ozáený svtly bez

potu. Jak nás dojal i kazatel, an na ko-

nec ei své nenadále k nám poutníkm

se obrátil a nás uvítal. Tot to ovšem nas

mile dojalo ; a jaká to svatyn krásna --

bohatá, tu Loreta, svaté schody, neví pout-

ník, kam díve oi obrátit, ani se nam

z ni nechtlo. Ale nic naplat, touha nase

nesla se dále.

asn ráno 22. kvtna v patek odslou-

žili jsme ve velebné svatyni Minoritskó mše

sv. a vydali se na dálší pout svou. Na

obd dorazili jsme do Slavkova, kde obno-

vo val se práv chrám Pán. Nápadná byla

nám ozvna v tomto kostele, která sledo-

vala na každé slovo pronesené z kazatelny.

Za Slavkovem as ti hodiny cesty leží ne-

daleko od silnice ddina Kižanovice, kde

se nám zvláštního peutšeného uvítaní

dostalo. Bylt tam v Ktižanovicích faráem

hrab Jan z Kolovrat. Sotva že jsme y
Blahovstu oznámili obmýšlenou pout naši,

poslal nám pátelské písemné pozváni to-

hoto znní, datované dne 9. kvtna 1863:

„lánek z jižných Cech v Blahovstu

. 12. b. r. uvedený, v nmžto se pout

Velehradská z Vodan uveejuje, jest mi

radostnou pohnutkou, že Vaši Velebnosti

psáti se osmluji. — Ponvadž ja tež Cech

od Šumavských Hor z Tejnice blíže Kla-

tov pocházím, a jakožto bohoslovec v Bu-

djovicích jsem studoval, nyní však jako

fará v Kižanovicích na Morav, mezi

Slavkovem a Buovicemi pebývám
;
tedy

mi na mysli tane den 22. kvtna, sdezto
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mj drahý eský lid v prvodu po silnici

okolo Kižanovic k Buovicm bráti se

má. Bych tedy svj cit, jakožto krajan
vyjevil, uvdomuji tímto Velebnost Vaši,

že by mn velmi bylo milo, kdyby ono
procesí, jež v pátek ped sv. Duchem v
Buovicích penocovati hodlá — radji do
Kiižanovic zavítalo, a oni tyi velební

páni bratí u mne v chatrné fae mé na
noc zstati chtli. Do Buovic je od nás
jen malá hodina cesty, a když pak v so-

botu ráno procesí od nás vyjde, snadno
doide na poledne do Koryan a odpoledne
pi nynjším dlouhém dnu po vli na Ve-
lehrad ;

tak se pi tom docela nieho ne-

zamešká. Protož prosím uctiv, rate mi
dáti o Vašnostinu úmyslu brzkou zprávu,
budou-li pánové tím spokojeni a srozumni.
Já bych jich pak na 22. t. m. jist odpo-
ledne oekával a jim na silnici s prvo-
dem vstíc vyšel.

Tak se také skuten vše naplnilo.

Již z daleka na silnici, kterou jsme se od
Slavkova ubírali, spatili jsme zástup ma-
lých velkých sváten odných s korou-
hvemi a hudebníky na míst, kde z hlavní
silnice poboní cesta vzhru ke Kižano
vicm se táhne. Pipojili jsme se ochotn
k nim, a ubírali se za nimi a zastavili u
kaple sv. Jana Nep. ped kostelem, kdež
jsme se pomodlili spolen litanie k sv.

Janu a pak vešli jsme do kostela, kdež
nam místní pan fará udlil požehnání s

nejsv. Svátostí. Hned na to vystoupil dp.

far. Pavlíek na kazatelnu, a dojemnými
slovy dkoval všem, kdož náoa tak radost-

ného pivítání pipravili, tak že celý ko-

stel hlasit se rozplakal, zvlášt když na
p. hrab. enik pímo se obrátil v ei své,

a díky velé mu vzdával, že šlechtic ro-

dem, šlechtic i srdcem za nás se nestydl,
a sám jsa Cechem i k nám Cechm tak
laskav a bratrsky se naklonil, a pohostin-

ství své nám nabídl, i vzýval na konec
Boha, aby sám byl jemu i celé osad za
to štdrým odplatitelem. Na to uvedl nás
vysokorodý p. hrab své do fary, kdež jsme
brzy cítili se jako doma; nebo dva z nás
duchovních byli s p. hrabtem spolu v se-

minái Budjovickém, a tak staí známí.
Hovoilo se vesele, nenucené, a as ubíhal
jako voda. Oberstveni na tele, obveseleni

na duchu a potšeni ve srdci z tak pí-
vtivého uvítání a uctní, skorém trudn
jsme pomýšleli na rozlouení. I poutníkm
našim nedailo se jinak, osadníci rozebrali

si je po svých domech a rodinách, a v-

novali jim všemožnou péi a pozornost
Vždy vyslali naši poutníci jednoho ze

sebe k nám na faru jakožto poslance, aby
nám ekl, že jim v Kižanovicích jest do-

be býti, že by si tu rozbili rádi stánky
svoje, a zde penocovali. Poslovi neuinili
jsme sice podle pání, za to ale jiné vzácné
odmny dostalo se mu za jeho poselství.

Pan hrab vzal ze stolu našeho celou mísu
zbylých buchtiek, a vsypal mu je všecky
do klobouku. Až podnes libuje si, jak byly

dobré a rád o tom povídá.

Konen dodali jsme si srdce a po-

prosili pana hrabte, by nás v milosti pro-

pustil, a dovolil, abychom ješt tohoto ve-

ótra mohli odejiti a v Buovicích nocle-

hovati; nebo obávali jsme se, kdyby ne-

pohodlný as nastal, že bychom s tíží

dorazili k cíli naší pouti — k posvátnému
Velehradu. Naléhavým prosbám našim ko-

nen povolil pan hrab a doprovodil nás

s dobrým lidem svým hezký kus cesty, a

bratrsky s námi se rozlouil.

(Dokonení.)

Podobenství, paraboly a bajky.

IV.

Voda zkalená.

Jak veliká by to byla pošetilost a zlo-

myslnost', kdybys koho pokáleného vedl k vod
isté, aby tam vidl sám sebe, jak jest poká-

len, a kdybys mu díve holí všecku vodu zkalil.

Tak pošetile a nelaskav si poínáme,

chceme-li chybujícího pivéstí k poznání sebe,

a domlouváme-li mu slovy zlostnými, Spurnými,

urážlivými. Tím v ném vzbouíme hnv, ímž
tak se zakalí všecka mysl jeho, že nikterak

ž

nepozná sám sebe, jak jest chybný.

Žížnivý popel a vítr.

„Vodu, honem vodu," volala na domácí

hospodyn všecka polekána, když vyšedši na

dvr spatila lítati ohnivé jiskry z popelu na

smetišt vyhozeného a prudkým vtrem roz-

foukaného. Štastn uhasili doutnající popel. Pak

hospodyn dtkliv vyplísnila lehkovážnou d-
veku, že ješt žížnivý popel ven vynáší.

„Ale, u vymlouvala se dveka, „až posa-

vád ješt nikdy nic se nestalo. u

„Nestává se nic potud," opravovala moudrá

panímáma nemoudrou služku, „dokud nepijde
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vítr. Jak vyneseš ven popel ješt neuhašený,

nevíš, jaký se mže zdvihnouti vítr, a jak

hrozný ohe mže se vzníti jedním živým u-

hlíkem v popelu ješt zbývajícím Ale," dále

mluvila starostlivá kesanská matka obrátí vši

se k dtem svým, „nemohu se zdržeti, abych

vám odtud nedala dobrého nauení k spasení

•vašemu. Utež se odtud', abyste, dokud' trváte

ješt doma, doka ješt neodejdete ven do

< svta, záhy poznávali a udušovali všelijaké zlé

náklonnosti své. To jest ten popel v srdci vašem

doutnající. A není potebí, le aby pišel vítr

zlých eí a zlých píklad, jenž pijde prvé,

než se nadjete, a živý uhlík jakékoliv zlé ná-

klonnosti v srdci vašem zstávající vzplane v

tnejhorší náruživosC k asné i vné záhub
vaší. Avšak budete-li již naped, již doma míti

'uhašené všecky doutnající zlé náklonnosti své,

pak až pijdete ven do svta, zlé ei a zlé

-píklady tak lehce vás se nedotknou, vás ne-

zkazí."
i

Koza, vela a bodlák.

Koza jdouc okolo bodláku spat.la na bru-

nátném kvtu jeho velu pilné z nho med
vyssávající. „Jak chutuý asi jest bodlák," za-

meelo mlsné zvíe zastavivši se; „jak ráda

bych pece jednou i této zeliny okusila! Ale ty

zloeené trny mi jí nikde nedají ani olíznouti."

„Z tch já práv nejvdnji dobroeím
Tvrci nejmoudejšímu ;" zabzuela velka se

sebranou koisti svou s kvtu bodlákového ve-

sele k odletu se zdvíhajíc
;

„ty mi nejlépe ped
mlsnou zví hlídají mé poslední útoišt po

skonené hlavní snšce, kolikrát nezdaené." —
Co by sobcka nepíze všecko pohltila,

kdyby mohla! Karel Otman.

I

KRONIKA.

|
Z Prahy. {Poádek bohoslužebný pro

první oktávu slavnosti Velehradské.) V pátek

uo. února: Po 4. hod. odpoledne bude míti dp.

dkan velehradský kázaní
;

po kázaní bude li-

tanie ku bl. P. Marii, pak požehnání; nejd. p.

biskup brnnský bude požádán, aby s nejsv. Svá-

tostí udlil požehnání. K modlitbám po litanii

pipojí se modlitba ku sv. Cyrillu a Methodji.

}

— V sobotu 14. února: O 9V 4
hod. kázaní;

vV 10 hod. pontiíikální mše sv., kterouž bude
sloožiti nejd. p. biskup brnnský. Po 4. hod.

odpol. kázaní; ostatní jako v pátek. — V ne-

dli 15. února: Ranní služby Boží o 7. hod.

totiž kázaní a tichá mše sv.; o 9*/
4

bod. ká-

zaní; o 10. hod. pontif. mše sv., kterouž bude

sloužiti vdp. gener. viká hrab Potting; od-

poledne jako v pátek. — V pondlí 1G. února:

O 9
'/4 hod. kázaní; o 10. hod. pontif. mše sv.,

kterouž bude sloužiti vdp. starobrnenský prelát

Rambousek. Odpol. jako v pátek. — V úterý

17. února: O 9'/
4

hod. kázaní; o 10. hod.

pontif. mše sv., kterou bude sloužiti vdp. raj-

hrad^ký prelát Korián; odpol. jako v pátek.

V sobotu, v nedli, pondlí a v úterý budou
kázati ctih. 00. Liguoriáni. — Ve stedu 18.

února: Dp. far. velehradský svtí pi ranní mši

sv. popel a popelec udíleti se bude pi každé

mši sv. O 9 l

/4
bod. kázaní; o 10. hod. zpívaná

uiše sv., kterou bude sloužiti vdp. kanovník

rytí Holle. Odpol. jako v pátek. — Ve tvrtek

19. úuora: O 9'/
4

hod. kázaní; o 10. hod.

pontif, mše sv., kterou bude sloužiti vdp. prelát

hrab D'Orsay. Odpol. jako v pátek. Ve stedu
a ve tvrtek bude kázati knz z ádu sv. Do-

minika. — V pátek 20. února i O 9V4 hod.

kázaní; o 10. hod. pontif. mše sv., kterouž

míti bude vdp. prelát Dr. Hanl. Odpol. jako

v pátek. Tento den káže dp. arciknz Dr. Jan

Pospíšil. — V sobotu 21. února: O 9 l

/4
hod.

kázaní; o 10. hod. pontif. mše sv., kterouž

bude sloužiti vdp. prelát Dr. Hanl. Odpol.

o 4. hod. slavné „Te Deum," kterým se slav-

nost' ukoní. V sobotu jest jen jedno kázaní a

sice ráno, kteréž míti bude dp. kaplau vele-

hradský Vychodil. — První den oktávy totiž

v sobotu oteve se kaple „Cyrilika" a ostatky

sv. Cyrilla zstanou v ní vystaveny. — Po-
drobnjší poádek oznámen bude na Velehrad
každého dne.

*— * Pobožnost 40-hodinPá koná se do

18. února u sv. Kajetána, od 19.—23. t. m.

u milosrdných sester v Karlin a od 24—28.

února u sv. Vojtcha.

*— * Biskupská konference. Na druhý

týden pone ve Vídni konference rakouských

biskup za píinou vyízení dležitých otázek

církevních, z nichž ovšem kongrua první místo

zaujímá.

*—* V nedli dne 25. února odpoledne

bude od vdp. kvardiána zdejšího Frant. kláštera

Anastasia Skolauda vysvcena nov obnovená

kížová cesta na Petín, jakož i tamní u-

pln obnovený Boží hrob. Obnovení vykonalo

se na útraty obce Pražské. — Kéž putují

zbožní Pražané ve svatopostním ase na po-

svát ný vrch, jak to vždy za minulá léta inívali

*— * Nejdst. p. svtící biskup vysvtí v

úterý dne 17. února ve své domácí kapli n-
kolik jáhn, kteí loni pro nedostatené stáí

ordinováni býti nemohli, na knžství.
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*— * V Anglii vzbuzuje veliké podivení,

že anglikánský arcibiskup Dublinský dr. Trench

složil úad arcibiskupský a pestoupil na víru

katolickou. — Kat. arcibiskup Mac Cabe v Du-
blin žemel.

V Poznani zídil se výbor, který má i-
niti pípravy za píinou velikolepé pouti Po-

lákv z velkovévodství Poznaského k slavnosti

sv. methodjské na Velehrad. V ele výboru

jsou: biskup Cybiehovski, hrab Ceczkovski,

hrab Eugestrom, vysl. Graeve, knížata Edmund
a Ferd. Radziwill jakož i nkolik jiných vy-

nikajících polských šlechticv a spisovatelv.

Z každé polské obce vypraví se na útraty vý-

boru dva obané na Velehrad. Poutníci vydají

se na cestu 5. ervence a navštíví prý též Prahu.
— V Rusku dostalo se úadm pokynutí, aby

hledly pekaziti putování polského obyvatelstva

na Velehrad. — Veliké pípravy ku pouti iní
Rusíni v Halii.

literární oznamovatel.
*—* Nákladem knihkupectví Kobrova vy-

šly dva svazky r Všeoecného zempisu," jejž

sepsal Frant. bobek, profesor pi c. k. gymaa-

bii chrudimském; je to veími prakticky a

pehledu sestavená uebnice zempisu, jejíž

první díl pro první tídu škol stedních byl již

schválen výnosem ministeria vyuování, tak že

dalšího doporuení nepotebuje. Díl druhý, se

stejnou pílí sestavený a ouelu svému zcela se

hodící, jest urei pro druhou tídu eených
škol, jejichž žactvu budiž zde uebná kniha

tato co nejlépe doporuena.
*— * „Obzor" vykazuje v ís. 3. ro.

VIII. tento obsah : Ze života Dobrovského.

Píše V. Biandl. — O stedištích eského pí-

semnictví z kt 1774— 1820. Napsal Frant.

Bakovský. — Ze znlek Cyrillo-Methodjských.

Podává Jos. Kachník. — Cesta ke klidu. Po-

vídka Václ. Kosmáka. (Pokra.) — Literáci.

Povídka Aloisa Dostála. (Pokra.) — Báse
„Beseda" od VI. Štastného. — Važme si práce

pedk svých. Fr. Stránecká. — Obzor literární

„Zora." — Gramatické základy jazyka slovin-

ského. Fr. Vymazal.
*—

* „V dtském svt," povídky, povsti

a pohádky, jež napsal Fr. V. Kodym. Zábavné

bibliotéky ís. 90. Vydavatel P. Placidus Mathon
v Brn. Cena 20 kr.

*—* „Andl Strážný," ís. 2. ro. IV.
následujícího obsahu : Ježíšek v Nazaret. Pro-

cházky Fénélonovy. Zimní spánek živoichv.
Malý špaek velkým pánem. Jak Jeníek chytal

rybiky. Nauení o zvíatech. Kmotíek. Pí-
klady a povídky. Milé dítky ! Oechy.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

p. Jos. Zákostelský, far. Vrcholtovický, dne

19. ledna 1885, (nar. v Milín 11. února

1841, vysv. 21. ervence 1867;

p. Vojt. Kratochvíle, far. v Drahonovu Újezd,
dne 25. ledua 1885, (nar. v Sirém 7. dub.

1816, v)sv. 2. srpna 1840).

P. Jan Desolda, l. . prem. v Teplé, býv. pro-

fessor a spisovatel eský, 8. února 1885,
(nar. ve Švihov 10. záí 1811, vysv. 6.

srpna 1837).

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Zbejval, koop. Zbraslavský, za far.^v

Konojedech

;

p. Jan Matjka, admin. v Bratronicích, za far.

tamže

;

p. yojt. Kroupa, kapl. Hostomický, za far. v

Štnovicích

;

p. Eman. Veselý, kapl. v Drahonovu Újezd,
za admin. tamže.

Uprázdnná místa:

Vrcholtovice, far. pat r. p. Karla hrab. z Kuen-

burga, od 1. února 1885;
Mukaov, fara patr. náboženské matice, od

1. února 1885;
Drahonv Újezd, fara patr. p. Josefa knížeta

Colloredo-Mannsfelda, od 6. února 1835.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul:

P. Kazimír Maria Bárta, l. . Servit klá-

štera v Nových Hradech, koop. a katech.,

dne 31. ledna 1885, (nar. v Žimuticích 28.

záí 1838, vysv. 23. ervence 1865}.

Ustanoveni jsou

:

p. Tom. Houška, far. ve Veselíku, za far. vo

Zbynioích
;

p. Eman. Stampach, kapl. ve Všerubech, za

far. v Rudolfov

;

p. Ignác Bernat, kapl. v Bernardicích, za admin.

ve Veselíku;

p. Jan Bilýi admin. v Hartlíkov, za far. tamže
;

p. Václ. Švejda^ kapl. v Dolanech, za koop.

v Novém Etinku
;

p. Ant. Gebert, far. v Dubci (Tutz), odebral

se na stály odpoinek.

Uprázdnná místa

:

Vbec (Tutz), fara, presentant Nejdst. arci-

biskup, kons. v Praze, do 10. bezna 1885;

Veselicko, fara patr. nábož. matice, do 13.

bezna 1885.

Milodar. Na chrám sv. Víta darovali ctih.

pp. aluinnové pražs. semináe ve IV.

sbírce 6 zl. 32 kr. Zapla P. Bh.

Tiskem kaíž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

Sedm posluíeli kázaní
o bolestech Marie Panny.

III. Bolest P. Marie.

S bolestí hledali jsme Tebe.

Luk. 2, 48.

Rže duchovní ; — oroduj za nás

!

Kde tak voláme, koho tak nazýváme, koho
tímto spsobem o pomoc a ochranu vzý-
váte, víte dobe, dr. p., vždy znáte ony
krásné lauretánskó litanie, kde tato slova
se nalézají, znáte Marii, již na poest slova

ona se vyslovují. — A vru, co více, zná-
zorniti mže život Marie Panny lépe, než
rže. Jako rže královna jest kvtin a sym-
bol nevinnosti, pokory a lásky: tak jest

také Maria P. královnou svých sester a
vtlená nevinnost, pokora a láska. Prá-
vem klade jí církev do úst slova kazate-
lova: „Vypuela jsem jako štp rže v
Jerichu." — Avšak jako není rže bez trní

i Maria nebyla bez bolesti. Jako trní

s rží zárove rostou, tak cítila se Maria
P. víc a více rannou a trny bolestí zbo-
danou, ím starší ona a Božské dítko její

stávalo. — Po nejparnjSím dnu v let
následuje aspo veerní chádek a po nej-

tžší denní práci sladký odpoinek. Avšak
co poskytovalo píjemný chlad, kde mela
Maria P. Blah. odpoinku pi svých bo-
lestech ? Jakmile jedna bolest ulevila, v zá-

ptí byla bolest nová a rozedrala sotva
zacelenou ránu v srdci — My jsme roz-

jímali o dvou bolestech jejich, o první,
kterou spsobil Simeon svým proroctvím,
pi druhém pak rozjímání, zeli jsme na
tu bídu a bolest její na útku s díttem
Božským do Egypta, a dnes uzíme, jak

Panna Blahoslavená Ježíše, svou lásku
byla ztratila. — To ten tetí me, kterým
protknuto bylo láskyplné srdce Marie P.,

tof ta tetí bolest, o které dnes sob roz-

jímati jsme si pedsevzali.

Pojednáni.

I.

Rodina svatá opustivši Egypt, navrá-
tila se pod ochranou Nejvyššího a svatých
andl jeho pouští nazpt do vlasti. —
Vyhnuli se Jerusalému a zamili rovnou
cestou do Galileje a s radosti patili vzhru
k mstu Nazaretu. Nad jejich tichou chýší
bdlo oko Boží; nalezli ji tak, jak ji byli

opustili ; neb již zevnjšek posvátného do-
mu, v kterém se tak veliká nebeská ta-

jemství udála, budil ve všech tajnou ne-
pochopitelnou báze, tak že v jejich ne-
pítomnosti žádný neosmelil k nmu se

piblížití. Zde podkovali Nejvyššímu, je-

hož to sv. Prozetelnost je bezpen vedla
a opt nazpt pivedla.

A brzy libý obraz poskytovala svatá
rodina. — Brzy po svém píchodu navrátil

domácí hospodá, starostlivý Josef, jejž

Pán nad rodinou svou ustanovil, k svým
obyejným pracem. Sladké bylo mu po-
myšlení, že pro miláky nebes a vlastního
srdce pracuje. A tak sv. rodin uplynulo
tiše a pokojn opt nkolik let. Jen ti-
krát do roka nastala vzláštní zmna v ži-

vot rodiném, když totiž sv. Josef dle

pedpisu zákona^ na slavnosti do Jerusa-
léma putoval. Zeny nebyly sice k tomu
zákonem zavázány, avšak Maria jak se nám
podání zachovalo, putovávala aspo jednou
do chrámu. A dítky, ty byly zavázány
teprve k tomu, až dosáhly 12 roku stáí.

6
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V stáí tom šel i Spasitel jak nám sv.

Evang. Lukáš vypravuje s Josefem a Ma-
rií do Jerusalema. — Sledujme tedy sv.

rodinu na cest této ! — Po norách a údo-
lích, zelenajících se návrších všude vidti
zástupy k Jerusalemu se ubírající. Každé
pokolení, každá víska vyslala tam své
poutníky. Od Libanonu, z hor Judských,
od beh Jordánu a Stedozemního moe
odevšad nepehledné davy lidu spchají
k sv. mstu. I sv. rodina spchá v tu
stranu.

Došli do Jerusalema a vstupovali po
schodech ku chrámu. Tisícové zbožných
muž a žen ubíralo se vzhru ku sva-
tyni, a modlitby tisic vznášely se vzhru
jak libá vn kadidla. Mnohý staec rozjí-

mal v místech tch v zbožnosti sv. pro-
rok a pvc obdivoval se vroucnosti, ja-

káž jevila se v Davidových žalmech. S bo-
lestí pozoroval pak, jak za doby jeho zbož-
nost a vroucnost otc víc a více u syn
mizí. Avšak co byly vroucné modlitby
všech proti zbožné jediné modlitb M. Pv
proti Jejím chvalozpvm, proti opakování
Jejího Magnifikátu ? A což teprve máme
ií o zbožnosti vnóho Boha, který v po-
dob 12. letélio hocha mezi nimi kleel.
Nebeští duchové patili na nj a ustávali

ve velebném zpvu svém, zahalujíce tváe
své perutmi a trvajíce v úct pehluboké.
S podivením naslouchají modlitb, která
od Syna rovného Otci k nebesm vystu-
puje. Slunce zelo na nevídané to divadlo.

Jerusalém byl tehdy více oslaven, než
když David u vítzosláv ubíral se uli-

cemi jeho, nebo Syn Davidv, vtší než
Šalamoun, starší než Abraham dlel a mo-
dlil se mezi lidem svým a Jerusalem toho
netušil.

Rychle ubíhal as v nábožných mo-
dlitbách a obadech a doba odchodu se

piblížila. Zástupové venkovští, ubírali se

odpolední dobou posledního dne svátk do
svého domova; muži jednou branou, ženy
druhou, aby se pedešlo nepoádku a teprve
pak na prvním míst noclehu mli se oba
zástupy sejiti. Tak se stalo, že Maria a
Josef byli oddleni, tak jenom mohla
se naskytnouti Ježíši Kristu píležitost od
nich se vzdáliti. — A když ženy, k je-

jíž oddlení M. náležela, u brány ustano-
vené še shromáždily, Ježíše tu nebylo.
Avšak dítky mohly jiti bu s otcem neb
s matkou a proto M. P. nebylo to divné,
když Božského dítte u sebe nemla, me-
lat zajisté, že jde s pstounem svým A

|

proto bezstarostn nastoupila zpátení ce-

stu, ano Ona nevýslovnou radost pocio-
vala z toho, že i Josef z pítomnosti Bož-
ského chovance svého nad míru se potší.

A pak což nemla již nyní zvykati si na
nepítomnost Jeho, vždy pijde den a

Maria vdla o tom jist, že ji jednou Syn
Její docela odat bude. — Ach den ten

již pišel, pišel mimo nadání, pišel aniž

by Ona njaké tušení mla, Ježíš byl

pry od ní.

Veerní stíny již pokryly zemi, než
sešli se poutníci mužové se ženami. Na
místech k penocování ustanovených pa-

noval hlomoz a hluk. Jedni vyhledávali

noclehy, druzi chystali veei, jiní opt
vyhlíželi své známé. I sv. Josef hledal

Marii s Ježíšem. Srdce jeho toužilo po
nich. A což teprve Maria? Jak ona práhla

po Synu mileném? — Josef vida Ji zda-

leka, spchal Jí vstíc Srdce M. bylo však
skoro zlomeno díve, než mohla promluví ti,

kde jest Ježíš ? Kdyby byl snad celý

svt ustál v bhu svém, kdyby hyl hlas

andlských trub volajících lidi k posled-

nímu soudu se byl ozval, duše Její nebyla

by se tak zhrozila jako zprávy té, že Je-

žíš s Josefem nepišel. — A Josef nevdl
o niem ! Ano on by se byl velice divil,

kdyby byl Ježíš spíše jeho nežli matku
svou provázel. Marii obklíila pojednou
nevýslovná duševní tma, Jí zmocnila se

hrozná duševní bezutšenost, kterou žádný
z lidí posud nepocítil. Co to mlo jen zna-

menati? Ježíše tu nebylo. Než ješt táži

se píbuzných a známých
;
vždy i jiní

velice ho milovali a po nm toužili. —
Než Maria vdla, že marné jest všeliké

tázání, kdyby byl v zástupu, dávno již by
byl vyhledal matku. Vžd}' znal Její péi,
znal Její lásku! Propas bolestí otevela
se ped P. Blah. a ledový dech zachvátil

Ji. — Táží se dále a vždy tatáž odpov,
jenom s tím rozdílem, že brzy lhostejnjší,

brzy útrpnjší byl zvuk odpovdi. Upro-
sted hluku a kiku cítila se Maria opu-

štnou, a Josef byl bolestí skoro bez sebe.

Mnoho bd, strastí, bolestí, nesnází,

ouzkosti tížilo již lidstvo, žádná však bída

nevyrovnala se žalosti Blah. Panny. Když
v celém Egypt v noci náek matek nad
smrtí prvorozenti panoval, když Israelitó

mli vytáhnouti z Egypta, ani tenkráte

nebyla bolest všech matek Egyptských
nad ztrátou dítek tak veliká jako v srdci

Marie, když dvanáctiletého Ježíše byla
ztratila. A tu matky kest, odvolávám se
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na váš mateský cit. — Dejme tomu, že

by vám nkteré dítko vaše se ztratilo.

Jaké leknutí, jaká žalost, jaká bolest byla

by to pro vás! A pedce jaký to rozdíl

mezi bolesti vaoí a bolestí Marie Panny?
Vy byste oplakávaly ztrátu dítte lidského,

Maria však ztratila dítko Božské. A jaký
nekonený jest rozdíl mezi syny lidskými
a Synem Božím, tak nekonený rozdíl byl

by též mezi bolesti vaši a bolestí M. P.

Ježíš byl jediná Její nadje, jediný Jeji

poklad. On Jí byl vším a nyní Ho ztra-

tila. Mohlaliby se na odpoinutí odebrati

v takové úzkosti, bolesti a nejistot ? Ni-
koliv! A sv. Josef cítil podobn. A proto
nedbajíce na unavenost svon, nastupují oba
s chvatem cestu zpátení k Jerusalému.
Kdo jen ukáže Marii cestu, která by Jí

vyvedla ze zármutku a pivedla ku Ježíši?
Spchají se síly staí. Nohy jsou již mdlé
a zranné. Než srdce jejich bylo starostí

ješt umdlenjší a více zranno! Kdo vy-
líí ty city, které svíraly srdce tak zra-

nná? Snad neuvidí více Ježíše svého?
Snad Ho byla nehodná a On Ji byl opu-
stil ? Snad Archelaus syn Herodesv, zmoc-
nil se Ho v Jerusalem? Aneb snad by
byla díve špatn porozumla, co se týe
asu Jeho utrpení V Visí snad již Božské
dít v tomto okamžení na výšin nkteré
za mstem na kíži? Ói zašel do poušti
k pedchdci svému Janovi? Aneb šel

navštívit Betlém, rodišt svoje? Pro ale
to nezdlil Matce, pro Ji opustil bez Je-
jího vdomí. A to pro, to trápilo Ji nej-
více. Jeji ranné srdce trplo a krvácelo,
krvácelo a trplo. O spchej jen ku pedu,
umdlená, nešastná, opuštná matko ! První
paprsky slunce ozlacují práv skvostné
stechy chrámové, tam zanes Matko Bo-
lestná nevýslovnou tíži zármutku svého,
Ty podivuhodná dcero Nejvyššího.

Zdali to bylo po 3 dnech aneb tetího
dne z rána jest neznámo, ale to jisto jest,

že Maria vidouc namáhání své nalézti mi-
láka srdce svého marné, spchala opt do
chrámu, aby si vyprosila pomoci a posily.
Šla okolo sín, kde zákonníci a starší lidu
vykládali písma sv. Jaký to ale zvuk do-
tknul se ucha Jejího? Ano to hlas Je-
žíšv!

^
Poznala by Ho mezi sta tisíci! I

vstoupí do vnit a co tam uvidla napl-
nilo ji podivením. Uprosted uitel zá-
kona vidla Syna svého, jak chybné ná-
hledy zákonník o budoucím Messiáši vy-
vrací tak na sebe pipravuje a starcm
proroctví vysvtluje. Vše pohlíželo na Nj

s úžasem a úctou. Nikdy nestál takový
uitel mezi nimi. Jak jen vážn a velebn
znl hlas Jeho. Jakým jen nebeským ohnm
sktvlo se oko Jeho? Duše Marie P. se

chvla. Se vší slušností hledla se dostati

k Nmu, Ráda by byla poklekla ped Ním,
však nebylo kdy ani místa k tomu. Uctiv
pistoupila k nmu a pravila: Synu pro
jsi nám tak uinil? Hle otec Tvj i Já
s bolestí hledali jsme Tebe. — Že s bo-
lesti ho hledali to mohl poznati na Matce
Blahoslavené každý. Zármutek jevil se

patrn na tvái její, bolestí chvl se po-
sud její hlas, a celé tlo bylo tak umdlenó.
Kristus ovšem to vdl, aniž by musil po-
hlížeti na ní, aniž by to od ní slyšel

;

vždy nebyl daleko od ní, po celý ten
as, co Bh spoíval v srdci jejím a do-
dával ji v zármutku síly.

Avšak bolest její nemla ješt se u-

koniti. Pán otvírá ústa svá a di : ..Což

jest, že jste mne hledali, zdaliž jste nev-
dli, že já v tom, což jest Otce mého mu-
sím býti." A tmi slovy vrazil On, Syn
její, me bolesti znovu do srdce Matky.
— A pro ho hledala Maria? Vzpomete
si jenom na Betlém, na pouš, na Egypt
a Nazaret. Pro ho hledala? Ubohá matka,
což mohla jiného initi? Jak by byla mo-
hla žiti bez Nho? Na tisíce mla píin,
aby Ho hledala. Což nebyl jejím Synem?
Jeho tlo, Jeho krev, Jeho srdce, zdaž
nebylo tlem, krví, srdcem jejím ? Což ne-
mla práva Ho milovati jako Syna, jako
Boha svého ? Pro tedy pravil : co jest, že
jste mne hledali? Maria nerozumla hned
slovm tm. Neuznával snad její práva?
Zdaliž jste nevdli, že já v tch místech,

které jsou Otce mého, musím býti? Snad
již nyní musí podstoupiti, k emu na svt
byl poslán ? Nový zármutek zmocoval se

srdce jejího. Než — nikoliv! Ona poroz-
umla pak slovm Jeho úpln a radostí

uaplnno bylo srdce její. Ješt nepišel as
J

jeho a On vrátil se s nimi do Nazareta,

I

a Maria mohla se ješt 18 let tšiti z pí-
tomnosti Jeho. Co bolestí petrpla Maria
pi hledáni Ježíše ztraceného, tolik též do-

stalo se jí korun, a co pi tom získala nej-

více jest to, že nauila 3e novým spsobem
Ježíše milovati. Ovšem srdce Matky Bo-
lestné zstalo zlomené neboC ješt nevy-
trplo všechno.

To byla tedy ta tetí bolest Ro-
diky Boží. Pi rozjímání tomto však zdali

nenaplnily se oi slzami? Jen jedinou

aspo obtujme z nich Rodice Boží a to

G*
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slzu radosti nad znovu nalezením Ježíše

ztraceného.

II.

Chudou dívku vyvolil si za nevstu
bohatý pán. Nemla nieho než veliký
dluh po svých rodiích ; ten za ní zaplatil

a dal jí pipsati jmní své. K odavkám
sám vše pipravil, skvostnou hostinu, pro
nevstu pekrásný závoj, drahý šat a prsten.
— Kráeli k oltái, aby u pítomnosti
svdk a knze, ped Bohem u oltáe u-

zaveli nerozluný satek. Slíbili si lásku
a vrnost, než sotva že knz požehnal
satku tomu, zdvihla se nevsta a utekla.

Opovrhla skvostnými hody, chytila se ji-

ných a nechtla se znáti k ženichu své-

mu ! — A kdo jest ta zaslepená nevd-
nice ? Znáte jí všichni, znáte i ženicha je-

jího. Jest to duše, která dopouští se híchu
a ženichem jest Kristus. Sám Duch sv.

v písni Šalamounov porovnává híšnou
duši s nevrnou nevstou. — Nemla ni-

eho nežli dluh po prarodiích. Nebeský
cho si jí vyvolil za svou nevstu. Na kíži
zaplatil dluh onen za ni. Na ktu sv. pi-
odl ji rouchem nevinnosti, posvcující mi-
lostí ozdobil ji, ped svdky, ped knzem
u oltáe slibovala mu vrnost a lásku —
a brzo na to opustila ženicha svého, ode-
vzdala se lásce smyslné, híchu. Opustila
pramen vody živé a vykopala si studnici

nemající vody v sob. Opovrhla skvost-

nými hody, které jí chystal nebeský že-

nich její a vyhledávala bídný pokrm po-
chlebník a živila se mlátem smyslných
rozkoší, a pedce nechce slyšeti o návratu
k ženichu svému, nýbrž uráží Ho novými
híchy. Ženich nebeský vidí zrádu její,

vidí ji zkaženou, znectnou a pedce ji

miluje, pedce jest mu drahá. Zná nevdk
její a mrzkou podlost srdce jejího a pedce
vyhledává ji. Hledá a eká na okamžik,
kdy nevrnice pesycena rozkošemi smysl-
nými, sama nešastnou se ucití a k Nmu
opt se vrátí, aby k ni promluvil takto
asi: „Nebohá, opuštná, popat na sebe,

jak vypadáš ! Hle byla jsi dle obrazu Bo-
žího stvoena, krví mou vykoupena, byla
jsi chrámem Ducha sv. a co jest nyní
z tebe? Obraz Boží jsi poskvrnila, živo-

tem vným pohrdla, krev mou zmaila,
chrám Ducha sv. z neuctila. O poznej, co
jsi uinila! Co jsem ti uinil, že se mne
vzdaluješ, že jsi mne opustila? Já tob
byl vren, tys byla nevrna mnou pohrd-
nuvši a já t pece miloval a miluji do-

posud ; ó zsta nyní aspo navždy u Mn."— A pakli duše taková se vzpamatuje
v as, oteve dvée srdce svého a pijme
opt k sob nebeského ženicha, tu nejsem
vstavu vylíiti Vám tu radost a rozkoš,
kterouž On jí pipraví za to, že Ho k sobe
opt pijala. Radost duše nad znovunale-
zením Ježíše nedá se popsati, nedá se slov}r

vylíiti, ta musí se cítiti. V mnohém o-

hledu však podobá se ovšem v míe zmea-
šenó radosti M. P. nad znovu nalezením
Ježíše.

Pedce vsak pokusme radost tu aspo
ásten si pedstaviti. Že to nejlépe po-
známe na píkladech a podobenstvích roz-

umí se samo sebou. — Sám Spasitel vy-
pravuje takovéto podobenství: Žena ztra-

tivši groš, hledá ho s pelivostí po celém
dom až jej nalezne, a nalezši jej, svolá

sousedky své, aby se radovaly s ní nad
znovunalezeným grošem. Taková byla ra-

dost její, že jí nemže tajiti v srdci, ona
musí ji ohlásiti veejn. A v podobenství
o marnotratném synu praví Spasitel, že

byla radost otce taková nad návratem syna,

že poruil, aby se skvlá hostina ustrojila.

Patriarcha Jakub setkav se po mnohých
létech se synem svým Josefem, padl na
šijí jeho a s pláem zvolal: Nyní již rád

umru, jen když jsem tvou tvá vidl. —
Než to vše není nic proti radosti, kterou
pocítili Maria a Josef nad znovuzalezenim
Ježíše, to vše není nic proti radosti, kte-

rou pociuje duše nad znovunalezením Bož-
ského ženicha svého, téhož Ježíše Krista.

Chceš sob drahý píteli tuto radost

v srdci zjednati. Ano ty jsi toho peješ,

ty toužíš potom, nebo ty snad podobáš
se oné nevst nevrné, která opustila že-

nicha svého. I ty jsi snad ztratil Ježíše,

ili lépe eeno zapudil ho híchy svými
od sebe. Hle tudiž, aby se On k tob
navrátil, abys jej opt nalezl. A viš jak

hledali Maiia a Josef Ježíše ztraceného?
S bolestí hledali jsme Tebe. — Ano s bo-

lestí i ty musíš hledati Ježíše ztraceného,

s bolestí vnitní, s bolestí nad híchy spá-

chanými, v které se práv litost nadpi-
rozená jeví, s bolestí, která slzy z oí vy-
nucuje.

Lítostí nadpirozenou proniknut musíš
se i ty vrátiti do Jerusalema ale nebeského,
t. j. církve sv. a bu jist, že tam Ježíše

nalezneš. Nalezneš jej práv na témže
míst, kde Maria P. a Josef ztraceného
Syna Božího nalezli — vchrám. V chrámu
Pán — ve zpovdnici nalezneš Ho v mi-
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losti posvcující — au oltáe, v Nejsv.

Svátostí. — Pakli tyto dv svátosti hodn
pijmeš, radost neskonalá uhostí se v srdci

svém, radost nad znovunalezením Ježíše,

která tob pak vynutí slzu radosti z oka,

jako pocit, nad ztrátou Jeho vynutil tob
z oka sJzu bolesti.

A tuto slzu radosti obtuj pak Ro-
dice Boží. — Rodika Boží pak vyprosí

tob milost setrvání v dobrém, vyprosí

Tob, aby milost Boží zstala v srdci

tvém, a rozmáhala se víra, nadje a láska

tvá k Synu Jejímu. Spsobí pímluvou
svou, aby nic neodlouilo tebe od lásky
Kristovy ani protivenství, ani nehody, ani

bída, ani pronásledování, ba ani me: —
abys pln vrn povinnosti katolického
kesana, jednou k Jejím ctitelm za to

v nebi pipoten býti zasloužil. Amen.

Slovo
pronesené dp. Václavem Mosteckým po odpo-
ledních službách Bozích ped svcením svato-

janské korouhve o tisícileté slavnosti na po-
svátném Velehrad* dne 24. dubna 1863 na

hod Bozi svatodušní.

Ddictví svatojanské vzrostlo na osad
Vodanskó na 130 úd, 21 oud nad to

zesnulo v Pánu; sesterské pak ddictví
sv. Cyrilla a Methodje ítá u nás dopo-
sud 40 úd živých a 6 zemelých. — Za-
toužili oudovó obojího ddictví úžeji mezi
sebou se spojití, a jako v jedno bratrstvo
vespolek se shluknouti pod jakýmsi vidi-

telným znamením. Takovým má býti pí-
tomná korouhev. Pod ní o slavnostních
dnech a pi veejných církevních prvo-
dech chtjí se shromaždovati údové obo-
jího ddictví, aby ped celým svtem o-

svdili víru, zddnou po zbožných ped-
cích — oslavenou uny a muny, jakými
jsou ochráncové obého ddictví: sv. Cyrill
a Methodj totiž, a vrný stoupenec a
uenník jejich sv. Jan Nepomucký, krajan
náš, jichž obrazy ozdobena jest korouhev;
a sice na jedné stran vypodobnn jest
sv. Jan Nepom., jak podává diplom zakla-
dateli Hanikýi, myšlénka ta vyjádena
jest na diplomu, jej údové mají v ru-
kou; na druhé pak stran vypodobnn jest
sv. Methodj, jak udluje kest svatý
knížeti eskému Boivoji.

Obrazy tyto maloval nám diecesán
náš knz a apoštolský missioná Bedich

Kamaryt. Korouhev pak samu pimen
k obrazm shotovily a upravily nám pilné

a dovedné ruce sester Uršulinek v Praze.

Úprava celé korouhve stála úhrnem 172

zl. r. .
Aby však korouhev tato, dosti ná-

kladná sama v sob, v cen své ješt výše
vystoupila, uzaveli jsmo, zaputovati s ní

sem na posvátný Velehrad, a dáti ji sob
slavnostn zasvtiti na pevelebném tom
míst, kde práv ped tisíci lety poprvé
stanula noha prvních vrozvstv našich

slovanských, kde pak i pokestn byl kníže

echv, a v nm a s ním a skrze nho
jaksi celý národ eský ; zatoužili jsme, dáti

si posvtiti korouhev tuto v diecési, z které

svatojanskému ddictví tak valuý poet
údv pirostl na dkaz, že my Ceši a

zbožní Moravané rodní jsme bratí, krev
z krve — kost z kostí jedné matky, ja-

zykem i vrou jeden národ. Co Bh takto

spojil, kdož dovede rozlouiti? By nebylo
jiné pásky mezi námi, tento Velehrad,

slavná kolébka spolené víry naší, toho

nedopustí, nedopustí toho ani ddictví,

které nás víže a poutá k sob jakožto

oudy jednoho tla.

Hle! po em jsme toužili v nejvnit-
njších útrobách srdce svého, naplnno
pomocí Boží. Doputovali jsme šastn z da-

lekých konin jihovýchodní echie do této

velebné svatyn Boží, pokochali se v sí-

ních tchto Hospodinových, touhy a pání,
modlitby a prosby své, pátel a dobro-

dincv našich, složili jsme v lno sv. apo-

štolv, aby je mocnou pímluvou svou do-

provodili ped trn milostivého Boha, ob-

erstvili jsme duší svých svatými svá-

tostmi, slovem Božím, nejsvtjší obtí
mší svatých zde sloužených, dosáhli od-

pustkv, jimiž sv. Otec kesanstva Pius IX.
tak bohat nadal svatyni tuto v roce tomto
milostivém. — Velebí duše má Hospodina,
plesá duch mj v Bohu Spasiteli mém —
volám unesen díkem a obdivením s matkou
Pán, nebo veliké vci uinil nám Pán.

Vzdávajíce takto pede vším díky
Bohu milostivému, jenž nás až sem šastn
byl provodil a tolikerými milostmi nás

zde obdail: obracíme se nyní k vám, ve-

lebný Pane s prosbou, abyste, žehnav pra-

v ped okamžením — jako na rozloue-
nou — lidu našemu nejsvtjší Svátostí,

dovršil nyní a naplnil poslední pání naše,

abyste pozdvihl posvcené pravice své, a

mocí Vám udlenou dle ádu církevního

posvtil nám kíž, obrazy, celou korouhev
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tuto, abychom, kdykoliv pohlédneme na
ni, kdykoliv shromáždíme se pod stínem
jejím, nabyli odtud' síly k vítznému boji

proti viditeln}vm a neviditelným nepáte-
lícím víry a spásy naší, abychom boj šastný
bojovali, vítzili stále, a abychom ne-
zvratn a vrn stáli ku svaté víe, která
zplodila a odchovala nám tolik svatých a
svtic Božích, na píklad : sv. Václava,
Ludmilu a Evrasii, blahosl. Anežku a Mi-
ladu, sy. Vojtcha, Prokopa a Ivana, sv.

Jana Mep. a Jana Sarkandra a množství
jiných.

O vy všickni svatí a svtice Boží,
hvzdy naše, ochráncové, vzorové naši,

pimlouvejte se za nás u' Hospodina Boha
našeho, vyproste nám, abychom kráejíce
cestou Vámi nastínnou po dokonané pouti
vezdejšího života s Vámi v nebeské sláv
shledati a radovati se mohli na vky v-
kv. Amen.

Šik spoádaný.
(Báse Jos. Fr. Rejzka.)

Jsme vyzýváni, bratí, v boj; nuž pojme jen
a utkejme se v poli s nepítelem,
aC pozná, jaká naše síla, unaven
aC klesá zase k zemi s chmurným elem,
a zas nech zdšen prchá na vše strany —

náš zvítzí šik spoádaný.

Jen smle v ped! — Štít viry svojí levicí,

me lásky rukou, bratí, chopme pravou,

a elo nadje si zdobme pilbicí;

tak vyzbrojeni pojme smle za oslavou,

jež po boji nám kyne z nebes brány —
náš zvítzí šik spoádaný.

Až rozzuí se boj, pak pozná druha druh

po hesle „Bzlh a vlasf,
u

jež zvue t bude,

a nad bojištm zn; až couvati náš kruh,

pak kynout bude krize devo rudé

a nelekne nás nepátel kik planý —
náš zvítzí šik spoádaný.

Jsme vyzýváni, bratí, v boj ; nuž pojme jen,

my zvítzíme, a nepítel padne;

vždy s námi Bh, jenž ídit* bude zápas ten

;

On pošle svornost v naše voje ádné
a prchne protivník zas polekaný —

náš zvítzí šik spoádaný.

Upomínka
na pou vykonanou léta Pán 186S z eské
Šumavy na posvátný Velehrad u píležitosti

tisícileté památky píchodu sv. Cyrilla a

Methodéje na Moravu.

(Dokonení.)

Dne 23. kvtna v sobolu ped Božím
Hodem svatodušním asn ráno vyšli jsme
z Buovic, a došli jsme ped polednem do
Koryéan, kdež jsme velmi laskavého pi-
jetí nalezli. Veer pibyli jsme dosti po-

hodln do Buchlovic. Tak jsme stáli pod
samým Velehradem, místem našich tužeb.

Malou hodinku cesty ješt, a byli jsme na
míst. Než velební páni v Buchlovicích

byli nám upímnou radou, bychom vee-
rem nešli na Velehrad, že tam potíž o

nocleh, a uvítání naše veerní dobou že

by bylo slabé nebo žádné, a krásuý po •

hled na hrad a kostel pi veerním šeru,

že by pro nás byl ztracen. Poslechli jsme

tentokráte dobré rad}r
,

a pijali vdn
nabídku k penocování v Buchlovicích.

Veerem a ráno vyzpovídali jsme nco
poutník našich, aby snáze spoleného pi-
jímaní mohli se súastniti na Velehrad.

Že byla píhodná k tomu chvíle, dali

jsme se do bedlivého pehlížení jednoho

ze spolupoutník svých, který ml tu vý-

hodu, že nešel s námi pšky, ale pohodln
se vezl z Vodan až sem do Buchlovic.

Vzdor pilnému vyšetování a zkoumání

nenašlo se, že by byl poutník náš cestou

byl utrpl njakou pohmoždinu neb od-

eninu. Byla to korouhev z brusu nová,

kterou si údové svatojanského ddictví a

ddictví sv. Cyrilla a Methodje z Vodan
péí dp. Mosteckého, tamjšího

^

kaplana

práv k této pouti objednali s tím úmyslem,

že si ji na Velehrad dají slavnostn po-

svtiti. Obrazy na této korouhvi z jedné

strany pedstavují sv. Jana Nep
,
jak di-

plom podává Hanikýi, zakladateli svato-

janského ddictví. Obraz ten mají údové

na svém diplomu. Na druhé stran vypo-

dobnn jestsv. Methodj, jak udluje kest

sv. Boivoji knížeti eskému. Obrazy tyto

maloval diecésán náš, knz a apoštolský

missioná Bedich Kamaryt, fará v Deštné.

Korouhev pak samu pimen k obrazm
zhotovily a upravily pilné a dovedné ruce

sester Uršulinek v Praze. Úprava celé

korouhve stála úhrnem 172 zl. r. . Jest

barvy -ervené, kolem do kola olemovaná

zlatým tepením, a na rohách v dole se
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zlatým tapcem. Zlatá šra od knoflíku

táhne se kolem korouhve a koní zlatými

tapci. Na stran, kde vypodobnn kest
Boivojv, jest široká pentle vkusn slo-

žená téže barvy jako korouhev, na pentli

je velkými literami drobnými pozlacenými
penízky vyšitý nápis : „Sv. Cyrille a Me-
thodji, orodujte za nás." Korouhev jest

ale píliš velká a tžká, protož ji procesí

naše cestou užiti nemohlo, a také jsme se

obávali, že sluncem a prachem neb i deštm
mohla by valné škody utrpti. Nyní však
upravili jsme si ji, zavsili na žer, upev-
nili na vrcholu kíž ze silného plechu do-

be pozlacený, a dvma pknými umlými
vnci okrášlený, a pipravili jsme si ji

jako nevstu, která má vyjiti vstíc své-

mu ženichu.

Ráno pak dne 24. kvtna na Bozi Hod
svatodušní pi velmi píznivém poasí a

v nejlepší nálad duchovní ubírali jsme
se za svou korouhví vzhru k posvátnému
Velehradu. Pli jsme: „Ejhle svatý Vele-

hrad už záí, nejvzácnjší perla otiny."
Nejdíve objevil se udiveným zrakm na-
šim nádherný zámek, a za ním bylo vi-

dti stechu a vže svatyn. Když jsme
se pibližovali ku hradu zvonno k naše-

mu uvítání. O zvonech Velehradských mže
se íci: „Naše z -ony pkn zvoní, když
na svátky sezvánjí." Soulad zvon a jasný
ton lahodí sluchu a duši unáší k nebesm.
U brány zámecké uvítalo nás Velehradské
duchovenstvo, a hlavním portálem uvedli

nás do velebné svatyn Velehradské. Žasli

jsme nad velikostí a prostranností tohoto
stánku Božího. Malo bude kostel po Ce-
chách a na Morav, které by se Vele-
hradskému v tom vyrovnaly. Vstoupivše
do chrámu, bezdn vrhli jsme se na ko-

lena, a klanli se zde Kristu Ježíši ve
svátosti oltání, a zulíbali tu zemi, kde
nohy sv. vrozvst našich Cyrilla a Me-
thodje druhdy stály a kráely. Na to my
knzi zasedli jsme do zpovdnic a za po-

mocí domácích duchovních vyzpovídali
jsme ješt nkteré z našich poutník, kteí
na cest nemli píležitost sv. zpov vy-
konati. V osm as hodin ráno dp. Hesoun
po krátké promluv sloužil poutníkm mši
sv., pi které po pijímání knžském všickni
poutníci naši spolen pistoupili ku stolu

Fán. Aby se pedešlo tlaenici a nepo-
ádkm, uinili jsme dv ady v presby-
tái s mezerou u prosted, aby duchovní
podávající Tlo Pán pohodln mohl pro- I

jiti, a tak dlo se vše v náležitém poádku.
|

V 10 hodin bylo kázaní. Domácí duchovní
v nadji, že nkdo z nás za esf bude si

to pokládati, zakázati si na Velehrad,
penechali tento úkol nám. Dp. Pavlíek,
nadaný a proslavený eník, vystoupil na
kazatelnu a obral si za pedmt ei své

:

„Víra bez skutk jest mrtvá," a provedl
úlohu svou s utšeným zdarem ku všeo-
becné spokojenosti. Musil do kázaní nkde
vmísiti ostrou peluku, nebofi jeden Mo-
ravan vyjádil se ve své upímnosti : r což
ten panáek se nebojí, že ho zavrou f

u

Po kázaní následovaly slavné služby
Boži, a po nich šli jsme my duchovní na
faru k obdu. — Ve ti hodiny odpoledne
bylo požehnání a po nm jako na závrek
bylo svcení naší korouhve. Dp. Mostecký
uinil krátkou e, vyloživ úel i pohnutky,
které poutníky Vodanskó pimly k to-

mu, zaíditi si horouhev tu, a dáti si ji

posvtiti na Velehrad. — Kmotikou pi
svcení korouhve byla spolupoutnice Ka-
teina Veisová, mšanská dcerka z Vodan,
pozdji provdaná Neuerová. Praporeníkem
byl Josef Mostecký, 22. letý synek mly-
náv z Vodan, který také pout s námi
konal. Nadjný tento mladík rozstonal se

však brzy po pouti na rakovinu v krku a
zesnul v Pánu dne 3. prosince téhož ješt
roku 1863. Dp. František Schónbek, teh-

dáž editel a katecheta pi školách Vod-
anských, nyní editel a katecheta pi ui-
telském ústavu dívím u sv. Anny v Praze,

sestavil a složil tento nápis, který podnes
zdobí náhrobek jeho

:

„Po skonené na Velehrad pouti

Skonil panic i pou života,

Dív než svta tobo nicota

Byla s to, jej v pouta svoje jraouti.

Apoštolé svatí; k vám za života putoval,

Proste za, by s vámi nyní v.i bytoval."

Po ukonených službách Božích a
obadech podívali jsme se po krámech,
abychom njakou památku si opatili, a

pouti dom pinesli. Neopomenuli jsme
navštívití postranní kapliku nazvanou
„Cyriliku," a pak shromáždivše se pod
nov svcenou korouhví, dali jsme srdené
s Pánem Bohem posvátnému Velehradu,
a sestupovali dol zase do Buchlovic, kde
nás optn vlídn pijali a popáli noního
odpoinku.

V Buchlovicích nalezli jsme proti vše-

mu nadání vznešené píznivce v rodin
pana hrabte Berchtolda, který má v Bu-
chlovicích pkný zámek, Jest blízce spí-
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znn s hrabcí rodinou Berchtoldovskou
v Nezdášov nedaleho Vodan, a cho pana
hrabte Buchlovického rozená hrabnka
Vratislavova pochází z Kaladje nedaleko
Nezdášova, tedy také Vodanm na blízku.

Nevím, jestli od p. hrabte Kolovrata nebo
od Buchlovského p. faráe dozvdli se.

že z jižních ech poutníci se svými du-

chovními pjdou na Velehrad. Hned první
veer po našem píchodu do Buchlovic
došlo na faru eské pozvání, aby nkteí
z duchovních pišli do zámku na veei a
nocleh. Odebrali se tam z nás dva. Když
pak z Velehradu vrátili jsme se nazpt do
Buchlovic, musili jsme všickni duchovní
na zámek k veernímu dýchánku se ode-

brati. Dva z nás, kteí ped tím byli tam
ubytováni, zstali tam na noc, a ostatní

ti vrátili jsme se na faru ; tak se i zde
osvdilo slovo pvcovo: „Slovan všude bra-

try má. w — Hrab Berchtold má nablízku
starý hrad Buchlov, který na vysokém
vrchu postaven celému vkolí vévodí. Na-
léhal pan hrab siln, aby aspo nkdo
z nás do hradu se podíval, a sbírky bo-

haté a starožitnosti tam shlédl, a nabízel

svou píležitost. Než z nás nezdálo se ni-

komu, trhnouti se od poutník, by to

bylo jen na krátko.

Dne 25. kvtna na druhý svátek svato-

dušní vyšli jsme z Buchlovic, a došli do
známých nám Koryan práv ped velký-
mi službami Božími. Uvítání bylo skvlé.

Bželo nám nyni o to, ináme-li toutéž

cestou se vrátiti, kudy jsme byli pišli.

Melo to veliké výhody. Znali jsme cestu

a ponkud' i vzdálenost míst, lid znal nás
a my jej. Než ždálo se nám výhodnji, ji-

nou cestou bráti se k domovu, bychom
ješt jiné krajiny, msta a chrámy Mo-
ravské seznali.

Po obd vyšli jsme z Koryan a do-
razili pes Jestábice a Zdánice s veerem
do Zarošice, kdež byla toho dne práv pou.
Bylo ješt nkolik duchovních pohromad.
Uvítali nás, uvedli do chrámu, a jeden
z nich krátkou ohnivou eí oslovil pout-
níky naše.

Dne 26. kvtna v úterý došli jsme pes
Bošovice do Rajhradu, kdež mají bene-
diktini svj klášter a nádherný chrám
Pán. Zde se nám velmi laskavého pijetí

a všestranného ošetení dostalo. Také zde
za tžko nám picházelo rozlouiti se s tak
pknou svatyní. Odsloužili jsme tam asn
ráno mše sv. a dne 27. kvtna ve siedu,

ubírali jsme se pes Kounice do Morav-

ského Krumlova. Z Krumlova vedla nás
cesta na Slavtice, Mysliboice a Jarom.
— Z Jarome dále na Domomil do Da
ic. Z Daic dostihli jsme eské hranice a

pišli veerem do Kumžáku, kde jsme cí-

tili se jako doma a noclehovali. Z Kum-
žákn zamíili jsme na Jindichv Hradec.

Zde slavili mnozí z poutník radostnou
shledanou s ástí potravy, kterou zde v
bezpeném úkrytu zanechali, aby rane-
km svým ulehili.

Z Jindichova Hradce došli jsme k o-

bdu do Kardašov . Recice, kde tamjší pan
fará práv z daleké pouti se byl navrá-

til, totiž až z Jeruzaléma a ze sv. zem.
Byli jsme my duchovní jeho hostmi. Obda-
roval nás také památkou ze své pouti,

listem palmovým, jejž dosu v drahé pa-

mátce chovám. Po obd dal nás knze
svou píležitostí dovézti do Veseli, kdež
jsme vykali, až došlo naše procesí, s kte-

rým jsme na noc do Bukovska dorazili a

sice v sobotu ped sv. Trojici dne SO.

kvtna.
V nedli dne 81. kvtna na sv. Trojici

ped polednem došli jsme do Vltavo- Týna,

a okolo 5 hodin veer téhož dne pibyli
jsme šastn do Vodan, kde ovšem s ne-

malou toužebností na nás ekali a do ko-

stela n slavném prvodu nás uvedli, kdež

jsme slavným „Te Deum" Bohu velé a

upímné díky vzdali za to, že za jeho po-

mocí šastn dalekou svou pou jsme vy-

konali.

Druhého dne z rána vyprovodili jsme
vzdálenjší poutníky z Nezamyslic, z Va-

cova a Malenic s jejich velebnými pány
a srden s nimi se rozlouili.

Celá pou z Vodan na Velehrad a

nazpátek vyžadovala 15 dn trvajíc od
17. do 31. kvtna.

Tak po 22 letech odvážil jsem se

upomínku na tuto pou naši veejnosti po-

dati, dílem abych nahradil, eho jsme po

vykonané pouti opomenuli, a pak abych
vdnost projevil všem, kdož pou naši

tak dojemným zpsobem oslavili a hmot-
ným i duchovním zpsobem nás podporo-

vali. Mimo to z více stran vyzván jsem
byl, bych naznail smr a místa, kudy jsme
se na Velehrad ubírali. Jsem tou radou
všem, kdož na pou tu vydati se chtjí,

by se drželi cesty tam i nazpátek, kterou

my jsme na Velehrad si vyvolili, toliko

místo Brna a si k noclehování vyberou
jiné menší místo. Doufám, že najdou se

mladší duchovní páni bratí a uchopí se



89

hole poutnické, a postaví se v elo zbož-

ných poutník, o které zajisté za letošní

daleko velkolepjší slavnosti, žádná nouze

nebude. Pout pšky konaná má tisíceré

výhody nad jízdou po dráze. Doufám, že

hlas tento nebude hlasem volajícího na
poušti. —ý

Modli se ráno!

Kdo se ráno nemodlívá,

od toho se odvracívá

strážný andl truchliv,

volá za ním dtkliv

:

„Dues té musím opustili,

že ne«htl's se pomodliti,

byC hrozila nehoda

andl ruky nepodá

tob
ani v strastiplné dob.

Každým krokem v nebezpeí
spješ nové, zhoubou vtší;

vrat se, vrat a hlasu dbej

nikdy již nevycházej

z rána,

než modlitba vykonána!"

Výstrahy té každý dbej

a ráno se modlívej,

abys veer k svému žalu

neznal bídy v híšném kalu!

J. Ježek.

Rodina.
(Pokraování.)

t^-
VIII.

Svazkem, který stanoví poátek ro-

diny, jest manželství, spoívající na úmlu-v dvou srdcí, ped Bohem
f
uinné a slav-

Á nou písahou stvrzené. Úmluva ta jest
svazkem trvalým, nedadoucím se rozvá-

» zati než smrtí; protož bedlivou pozornost

[
mjtež, kdo vstupují do stavu manžel-

. skóho, s kým se na celé živobytí spojití,

komu se do smrti oddati hodlají. Toho
l

však naše mládež málo dbá. Hledá jen
jmní, nebo krásného tla, o vnitní pak
schopnosti, o povahu ducha zcela se ne-
stará. Líbí-li se jen dve a má-li jmní,

již vše dobe; ale zdali bude dobrou že-

nou, matkou a hospodyní, na tom nyní
nezáleží, on chce míti ženu, ona pak muže,

po nmž snad již dávno toužila, toho pak
nedbá, zdali má potebné vlastnosti, aby
mohl býti dobrým mužem, dobrým hospo

«

dáem a dobrým otcem. Když pomalu za-

ínají se objevovati s obou stran vady a

zlé návyky; když krása vadnouti poíná,
otvírají se jim oci, zaínají želeti; že pak
to již pozdní žel, zaínají se pronásledo-

vat! a jeden druhému stane se pekážkou
žití. I v takém manželství muže rozkvésti

štstí, svornost a láska, musí však muž
dkladn poznati a plniti všechny své

povinnosti, aby žena nemohla želeti a na-

íkati si na nho, a žena rovnž tak má
si vósti, aby jí muž nemel co vytý kati.

Ustupujíce a odpouštjíce jeden druhému,
varujíce se všelikých píin, z nichž mo-
hou rozmíšky a hádky vzniknouti, zvyknou
si vespolek tak, že za njaký as budou
spolu zúplna spokojeni, ba i šastni.

Na hluném svatebním veselí u bohatého
souseda poznal Ant. Dvoák, syn rovnž
zámožného hospodáe, Annu, slinou dívku,

která nade všemi dvaty vynikala skrom-
ností, stydlivostí a stejnou ke každému
pívtivostí. Netlaila se do zástupu ta-

neníkv, ale a píbuzná mladé paní,

držela se více stranou a bavila se, roz-

mlouvajíc s takovými dvaty, která jí

podobna byla. Svojí skromností a slušným
chováním obrátila na sebe pozornost Anto-
nína, který, a patil dosud k prvním ju-

nákm v krm, a nejednu již dívinu po-

bláznil, pi pohledu na Annu se zamyslil.

Zaal se doptávati o život a majetku
Anny, a a se dozvdl, že jest dcerou
chudé vdovy a že jen prací vlastních ru-

kou se živí s matkou, tak mu k srdci jaksi

pirostla, že si umínil ji si vzíti za man-
želku. Nedlouho potom odebral se s otcem
k matce a prosil o ruku Anny, která z po-
átku znajíc pustý život Dvoákv, vzpí-

rala se vdáti se za nho, ale na prosby matky,
která vidla v tom štstí její, dala se pe-
mluviti. Vdla ona, že konajíc povinnosti,

dovede svojí prací, podajností a mírností

v obcování s mužem pivésti ho k tomu,
aby pracoval, zamiloval si zátiší domácí,
vystíhal se radovánek hluných', které
rodí v duši jenom rozmrzelost, nechut ku
práci, tesknost po astých kratochvílích,

které ješt otravují zdraví a nií jmní.
! Po svatb udlil jim otec Antonínv kou-
sek pole, na kterém mli si vystavti cha-
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loupku a zíti, pracujíce v potu tvái. Anto-
nín, zvyklý jsa veselostem a zíti bez sta-

rosti, vida, že teba na výživu pracovati,

zaal se mrzeti, a ženu nejednou celé ve-
ery opouštl. Tušila to Anna ped sat-
kem, proto nemela chuti vdáti se za nho,
ale nyní, když již tak Bh ustanovil, že
byla s ním spojena do smrti, umínila si

dobrým píkladem, zdvojenou prací v ho-
spodáství a starajíc se zpíjemniti muži
život domácí, navykati ho pomalu snášeti
svízele, kterých není nikdo prost na svt.
Nesnadno bylo však žiti s mužem, který
šel vždy do práce s nechutí, touže po
vtším jmní, jímžto mohl by, jak roz-
umoval, zíti bez starosti a namáhaní.

Nejednou Ann i vyítal, že nieho
nemla, že skrze ni jest neštasten. Ach

!

tžko a bolestn ranila Annu slova mu-
žova, neodpovdla však, nebo vdla, že
štstí do domu nikdy nesvorností a hádkou
nezavítá. Štstí jen tam uhostíti se mže,
kde vládne láska, svornost a spokojenost
s tím, co Bh dal Práce s chutí a šetr-

nost to jsou podpory štstí lidského, kte-
rých držíce se pi svornosti, lásce a od-
mítajíce žádosti smýšlené a ty, jež splniti

se nemohou, mžeme býti úpln šastnými.
Proto též Anna ani matce se nesv-

ovala, ale pikládala rukou k práci a tr-

pliv snášela rozliná protivenství od
muže, který nejednou vrátiv se podnapilý
dom, hrub s ní nakládal. Jednou v noci
vrátil se z krmy dom a zastal Annu se-

dící pi lamp, zamstnanou spravováním
prádla. Hnval se, že ješt sedla, vyítal
jí, že nešetí oleje a co mohl vym5T

šlel,

aby si vylil na žen hnv svj, který více

vzbudila ta okolnost, že Anna vdla,
kdy pichází, než vše jiné, pro na ni po-
vykoval. Anna se mu chtla mírn ospra-
vedlniti, že musila veer prádlo spravovati,
když ve dne nemá kdy; ale on pokládal
to za hádku a tak se rozhnval, že ji u-
deil. Doznavši tak nespravedlivého pí-
koí, vybhla Anna ven a usedla v kln
ped stodolou, poplakala si trochu a po-
tom pokleknuvši si, modlila se s celou
vroucností ducha, aby mu Bh ráil dá ti,

by se vzpamatoval. Antonín ovládnuv svj
hnv, poznal, že zle uinil, zželelo se mu
toho, ale pýcha nedovolila mu jiti prosit

utýranó ženy za odpuštní. Vyšel za ní

jen po tichu a pozoroval, kam odešla. Vi-

dl, že sedla plaíc v kln, vidl, jak
poklekla, a slyšel, jak vroucn se modlila

k Bohu ; ale jaké bylo jeho podivení, když

slyšel, že v modlitb její není výitek,
není prosby o potrestání jeho za tolik

kivd, jichžto ohavnost sám nyní chápal

;

ale byla to prosba s láskou, aby se na-
vrátil, aby nabyl chuti k práci a štstí
domácímu, aby mohl zanechati darebnosti,

které mu štstí odjímají. Nemohl již déle
poslouchati. Již úpln vystízlivl. Posko-
il k ní a padl vedle kleící na kolena,
pitiskl ji k srdci a poprosiv ji za odpu-
štní, slíbil jí, že již od této doby bude
mužem dobrým a ji vrn milujícím.

Ach ! jaká radost, jaké nové štstí na-

plnilo dosud její utrápené srdce! Neod-
strila ho s hnvem, ani nezaala mu vy-
ítau jak to asto ženy iní, ale v objetí

napraveného muže cítila, že vrací se do
domu štstí, které tak horoucn toužila

ode dávna vštípiti.

Skuten není takého muže na svt,
na kterého by nžná láska ženina nep-
sobila. Jedna slza nevinn stýrané ženy,

jedno objetí a jeden dkaz lásky dovede
nejednou ze zlého manžela uiniti nej-

lepšího muže. Ale žena má vdti, že její

povinností jest dbáti zvlášt o shodu v do-

m, ježto ona je poddána muži, aby ji o-

patroval a ídil ji, ona má oslazovati utr-

pení a namáhaní muže, u ní má nalózti

potchu, když ho osud nebo lidé proná-
sledují, ona má s ním trpti, s ním se t-
šiti, jemu v práci a šetrnosti pomáhati.
Její povinnost jest spravovati dm, kde
má býti všude lad a sklad. Muž pak pi-
sáhav žen vrnost a lásku, má je zacho-

vati do smrti. Jeho povinností jest v každé
chvíli býti starostlivým opatrovníkem, dru-

hem a nejlepším pítelem své žen. Pevná
vle a stálá povaha muže zjedná mu váž-

nost u ženy. Vidí-li žena, že spoléhati ne-

mže v niem na slova muže, jakou k n-
mu bude míti vážnost. V pípad takém
stane se v jejích rukou nástrojem bez síly

a vle.
Poznal to nyní Antonín, zmnil se od

té doby úpln. Zmny té dokonalo poznání
vlastních vad a pevná vle napraviti a

nahraditi žen všechno, ím jí díve u-

kivdil. Nyní prokazoval jí každým kro-

kem lásku a píze, nelákala ho již krma,
kratochvíle, ani dívjší tovaryši, nalezl

po boku své ženy štstí, kterého ped tím

nadarmo mimo dm hledal.

Toho léta stále dešt o žních zpso-
bily nejednomu rolníku veliké škody.

Zvlášt veliké ztráty utrpli majetní ci

vtších usedlostí, kteí nemohouce dostati



91

dlníka ztratili nejen obilí, které jim na
poli úpln vzrostlo, ale i slámu, která jsouc
na polo shnilá, nemohla býti dobytku za
krmení. Povodn zniily role, petrhaly
hráze a píkopy, pobraly z rybníkv ryby
a obilí na stojat úpln zaplavily. Rolník
chudší dokav se píhodné chvil*, sklízel

se spchem své obilí, aby je od zniení
zachránil a k bohatjším proto na práci
jiti nemohl. Vida to Antonín pesvdil
se, že mže býti šasten na svém malém
poli, z kterého pi práci a šetrnosti snadno
se uživiti mže, nejsa podroben takovým
ztrátám, jaké boháe uvádjí v dluhy a
hubí. Dal se s chutí do práce na své roli,

nebaže již po velikých usedlostech, a Pán
Bh vida jeho dobrou snahu, nešetil svým
požehnáním. V dom Antonínov vládla i

láska a svornos, pracovitost a šetrnos,
k tomu spokojenost se svým stavem inila
štstí jeho úplno.

Anna vidouc ho úpln zmnného,
nikdy mu nepipomínala jeho pedešlý ži-

vot
;
nebo vdla dobe, že všeliké úštpky

a výitky, by se i nejlahodnjšími slovy
vyslovily, srdce od sebe vzdalují. Odtud
vyhýbali se navzájem všemu, co by je
tebas jen na chvíli znesváiti mohlo, ne-
bo i malé rznice rodí chladnos a ne-
chu vzájemnou, zžírajíce štstí manželské.

(Dokonení.)

Pokrm pro duše.

Stalo se za dob pronásledování, že je-
den kes. hoch muenníkm, kteí uvz-
nni byli, tlo Pán nesl. Bylo to v ím.
Tehdejší papež schváln jej k tomu vyvo-
lily aby tím mén podezení vzbudil, po-
nvadž knz aneb odrostlý kesan snadno
by byl pozornost pohan na sebe obrátil,
a rovnž uvznn býti mohl. Chlapec pln
sv. bázn uschoval nejdražší poklad na
prsou pod své svrchní roucho, ruce své
kížem položil pes nj a spchal dlouhý-
mi ulicemi íma k vzení, které mu do-
be známo bylo. Zde onde volal na zná-
mý hoch, aby se zastavil, avšak on jsa zá-
palem sv. zanícen nikoho si nevšímal a sp-
chal rychlým krokem, aby trpícím bra-
trm „pokrm pro duše u pinesl, kterým se
mli posilniti k mukám a k bolestné smrti.
Neštstí však na nho ekalo. Když se
bral pes jedno námstí, zahledli jej po-
hanští chlapci, kteí tu hráli a našeho

hocha dobe znali. Rychle pibhli k n
mu a vyzývali ho, aby s nimi hrál, že ho
ku he potebují. On omlouval se, že ne-

mže, že spchá, že vc velmi dležitou
vyídili musí. Hoši pohanští ve své roz-

pustilosti na skromnou prosbu jeho nedali,

nýbrž hrozili, nebude-li hráti s nimi, že

mu nabijí. Hošík prosil ješt úpnlivji.
Tu jeden z dosplejších chlapc pozoroval,

že stále drží ruc3 na prsou, jako kdyby
nco za ádry ukrýval a proto na nho
dorážel, aby jim to ukázal. Avšak ruce

chlapcovy tím pevnji pitiskly se k pr-

sm a chránily poklad nejdražší. I chtl
zlomyslný druh skrytou vc násilím mu
odati a poal jej bíd Chlapec kesan
neplakal, toliko snažn prosil, aby ho ne

chali jiti. Brzy k tomuto výjevu naskytlo

se více pohan; jeden z nich poznal, že

jest to kesanské dít a všichni chtli

hned vdti, co pod šatem nese. Avšak
vždy pevnji a pevnji svíraly se ruce
chlapcovy na prsou. A když nadarmo u-

silováno, odati mu co tak peliv skrýval,

napáhl surovec jeden sekerou proti hlav
jeho. Hoch v nej vyšší úzkosti zvolal:

„Nesu pokrm pro duše u Pohané se smáli,

surovec nechal padnouti sekeru tak rázn
na hlavu chlapcovu, že nebohý sklesl mrtev
k zemi. Ale i ve smrti držely ruce jeho

keovit, kížem složeny jsouce, Tlo Pán
na prsou, stežily „pokrm pro duše," který

pohané po té zohavili a jako kouzelný
chléb v blát zašlapali.

Nkteré píbhy ze života apoštola

opuštné mládeže Jana Boská.

(Dokonení.)

Bosco ubytoval pomocí píspvk v
ústavu eeném oratoi patnáct mladíku,
již tam mli celé opatení. Krom toho
pijal 50 dtí, jimž dával stravu toliko.

Dti ty pracovaly v Turin, a chodily spat

dom, avšak v oratoi jedly, i užil Bosco
i té píležitosti, aby je povzbuzoval k do-
brému, vypravuje jim za jídla vždy nco
zábavn pouného. Aby pak vtší poet
dtí mohl dobrodiní toho užiti, zaídil stí-

daní : 50 dtí stolovalo s ním od nedle
ráno až do soboty veer; druhého tóhodne
pak pijato jest 50 dtí jiných. Zaízení
to bylo zajisté velmi dmysln, ale snadno
lze pomysliti si, jak ohromná práce pi-
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rostla tím Boscovi i jeho matce, kterou

pojal za tím úelem k sobe, aby o dítky

opuštné též péi mela. Co dobrá Markéta
zamstnávala se kuchyní, opatovala vše-

liké drobnosti domácí a spravovala odv
dtí, Bosco neštítil se ani prací nejtžších

:

erpal vodu, zametal, štípal díví, rozd-
lával ohe, pebíral boby, loupal bram-
bory. Ba peasto uvázal si zástru a sám
strojil polentu Stihnouti na kalhoty a

ušiti je bylo mu vcí snadnou, a opravy,

jež dlal na šatech dtí, nebyly sice nej-

krásnjší, ale vyznamenávaly se trvan-

livostí.

Refektá v oratoi byl velmi prostý.

Jedni usedli na dvoe na kámen neb na
hranici díví, jiní na schody a misky prázd-

nily se jako kouzlem. Pramen erstvé vody,
prýštící nedaleko, poskytoval nadbytek
zdravého nápoje.

Poobdvav každý umyl svou misku
a uložil ji na urité místo; lžíci pak, jež

byla velmi vzácnou, schovali si do kapsy,

ponvadž nebylo žádných pihrádek, kde
by ji byli mohli uložiti.

Když se byly ped jídlem pomodlili,

íkával Bosco: „Dobré chutnání!" kteráž

slova provázena byla vždy hluným smí-

chem. Dobrý knz ten má v srdci svém
nevyerpatelný poklad mladosti a vese-

losti. Nikdo nedovede s dtmi hovoiti a

je baviti tak, jak on. Vypravuje jim s do-

brosrdeností velikou, a píbhu nenedostává
se nikdy vtipnosti a obratnosti; proež i

obdy bývaly pozoruhodný zábavou a ve-

selostí.

Než za všecku tu snahu svou dokal
se Bosco opt nevdku, ne od svých dtí
ovšem, nýbrž od lidí, kteí v hrozných
tch dobách nepáli žádnému poádku

Jednoho dne, když byl uprosted dtí
svých v kapli a uil je katechismu, za-

houkla rána na oknem namíená, kulka
jela mezi ramenem a prsoma. protrhla ízu
a odrazila se o stnu, za níž Bosco sedl.

Dti v nejvtším kvapu a leknutí vzcho-

pily se, ale Bosco klidným hlasem usmí-
vaje se pravil: „Kdyby mu byla sv. Panna
nezmátla cíl, byl by m jist trefil; ale

toi špatný stelec. M Potom dívaje se na
protrženou ízu žertovn dodal : „Ubohá
ízo, jsem vru zoufalý nad tím, co se ti

pihodilo; nebo jsi jediným mým útulkem."
Jindy byl opt mezi dtmi svými,

když tu vzteklý muž njaký vrhl se na
s ohromným nožem v ruce, i stalo se jen

zázrakem, že Bosco unikl mu do vedlejší-

ho pokoje. — Také dstojný knz Borelli

nkolikráte byl napaden a podailo se mu
uniknouti toliko zejmou pomocí Boží.

Jakmile Bosco koupil a zaplatil dm
z píspvk pro orato, kterou zasvtil sv.

Františku Saleskómu, bylo jeho jedinou

myšlénkou, stavtí kostel. Jednoho veera
pravil k matce své: „Nyní bych rád vy-

stavl pkný kostel ku cti sv. Františka

Salesského. -

„Ale kde vezmeš peníze," tázala se

dobrá Markéta. „Víš pece, že nemáme
nieho a že vše, co jsme mli, vydali jsme

na ošacení a vyživení ubohýsh tch mla-

dík. Pora se dobe s Pánem Bohem, než

nco podnikneš."

„Tak také uiním. Ale ekni mi, do-

brá matinko, pjila bys mi penz, kdy-

bys jich mla?"
„Mžeš si pomysliti, jak ráda bych

to uinila."

„Nuže," uzavel Bosco, „Bh jest za-

jisté lepší i velikomyslnjší tebe; má pe-

nz dosti pro celý svt, i myslím, že mi
jich poskytne v pravý as a na pravém
míst tím spíše, že jich chci užiti k roz-

množení slávy jeho."

Plný dvry Bosco dal zavolati na to

inženýra, zavedl jej na místo k vystavní
posvátné budovy vykázané, a prosil jej,

aby zdlal ihned plán. K tomu se naho-

divšího práv stavitele požádal pak, aby

ve stavbu se uvázal. Ten pijal velmi rád

nabídnutí Boscovo.
„Avšak," ekl Bosco, „upozoruji vás,

milý píteli, že snad stane se nkdy, že

bude nedostávati se penz potebných
k práci."

„Potom práci prodloužíme," odvtil
stavitel.

,.Avšak to práv nechci; peji si, aby
práce pokraovaly s nejvtší rychlostí, a

aby kostel byl za rok hotov."

„Nuže, budeme pokraovati s nejvtší

rychlostí," odvtil podnikatel, i zaal hned
na jae (1851) kopati a klásti první zá-

klady. Slavnost položení základného ka-

mene byla velmi dojemná, a tklivou eí,
již ml u píležitosti té ctihodný otec Bar-

rera, bylo etné shromáždní tak dojato,

že mnozí slzeli, a mnozí hojn penzi k dílu

pispli.
Posvátná budova zdvihala se již do

výše nkolika metr, když Bosco zpozo-

roval, že peníze docházejí. Onch 35.000 fr.,
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jež byl sebral od osob milosrdných, ztra-

tilo se jako sníh, když na vysvítí slunce,

Bosco musil tedy obrátiti se k veejné do-

broinnosti. Biskup Biallský, Petr Losanna,
pomýšleje na to, že zaízení oratoe velice

prospívá mladým zedníkm, kteí jsouce

z diecése jeho, zdržovali se za lóe v Tu-
ríne, vybídl faráe, aby ze svého pispli
k stavb chrámu i vydal k nim zvláštní

cirkulá, pomocí jehož sehnáno 1000 fr.

;

avšak to bylo jen nkolik kapek na pdn
vyprahlou. Musilo se tedy pomýšleti na
jiný prostedek. Tu napaola Boscovi lo-

terie, jež místodráitelem byla povolena.
Komité loterie skládalo se z nejvznešenj-
ších dám a pán, kteí sbírali dárky všude.
Sešlo se 3251 vcí, z nichž mnohé velmi
vzácné darované papežem, králem, matkou
králové i králové samy a jinými vzneše-
nými osobnostmi. Poštovné neplatilo se za
dopisy a balíky v záležitosti loterní, mst-
ská rada propjila veliký sál k výstave
dar a bylo vydáno 100.000 los pe franku,
jež rozeslány jsou po všech mstech ; hor-

livost, s jakou ujímali se knží i laikové
vci té, byla skuten obdivuhodná. Mno-
ho los pi rozesýlání bylo ztraceno, tak
že Bosco dostal hotov toliko 74.000 fr.,

o nž však rozdlil se s ústavem v Cotto-
lengu, kdež ošetováni byli chudí nemocní.
Za to dostalo se mu jiné pomoci. Nedlou-
ho ped položením základného kamene byl
podal žádost ku králi za podporu a nyní
dostalo se mu podpory 10.000 fr. spolu
s listem velmi lichotivým od námstka
ministrova.

Pomocí dar tch a loterie pokrao-
vala stavba kostela s takovou rychlostí,

že v msíci ervnu 1852 byla dokonána.
1

I o okrášlení vnitní ásti postarali se do-

brodincové.
Slavnost posvcení nového chrámu

byla velmi skvla a dojemná. U píleži-
1 tosti té podobal se Bosco králi Davidovi,

(

jenž kráeje v ele národu svého ped
archou úmluvy zpíval a hrál ; nebo akoli
za posledních dn ped slavností byl za-

sypán prací druhu všelikého, složil ku
. píležitosti té velmi krásnou ódu, již je-

den z mladík deklamoval ve jménu jeho

í

a jeho pomocník, jakož i všech dtí v o-

|

ratoi. Óda ta v.elice se líbila veškerému
\ obecenstvu zde pítomnému, jež se Bos-
covi velmi obdivovalo.

Horlivost ta pedevším pro krásu do-
mu Božího byla pramenem požehnání pro

ústav, z kterého se vyvinula velikolepá

dílna. Sín byly píliš tsny, i vystavn
jest veliký dm, nejvtší v Turin, v nmž
schází se ke dvma tisícm osob, dlník,u a studujících Všechen prmysl za-

stoupen jest v rozsáhlém tom stavení, jež

jest nejzajímavjším v celém velikém m-
st. Nejpednjší dílnou jest tiskárna, jež

má obsáhlý již seznam svých vydání. Pod
vrchním editelstvím Boscovým vydala
knihtiskárna ta ke dvma stm spis, ur-

ených zejména mládeži. Spisovatele staré

i nové pehlíží a opravuje Bosco sám, jsa

spisovatel nkolika dl v pravd klassic-

kých; s pozorností zvláštní pak bdí, aby
nedostalo se do knih tiskárnou jeho vy-
daných nic duši dtské škodlivého. Ne-
teba dodati, že knihtiskárna sv. Františka
Salesského sotva staí objednávkám, jichž

dostává se jí ode všech seminá a kato-

lických kolejí italských.

Krom tiskárny nacházejí se v dom
turínském i ostatní dílny, rozsáhlé sín
pro studující, refektáe, dvory, obydlí ú-

ednická a obydlí pedstavených obyejn
mnich, jakož i kaple domácí. Neobyejný
rozvoj dílen neuškodil nikterak rázu je-

jich naskrze kesanskému z dob prvních.

Pravidla jsou stále táž. Dohled v každé
chvíli zaruuje písné jich šetení. Bosco
jest šasten, vida vzrstati poet svenc
svých i rozkvetati dílny. Než známo o

nm též, že vzrstání nevyhledává. Nikdy
nesvolil by, aby pod záminkou naléhavých
prací pibráni byli k chovancm jeho dl-
níci cizí, kteí by mohli špatným vlivem
svým psobiti v n.

Budiž dovoleno uvósti na míst tomto
nkolik lánk z pravidel, jichž šetiti

jest v dílnách. Pochopíme z nich snadno,
že mladého un obklopuje atmosféra ctno-

stí kesanských: „Ráno v 8 hodin po ná-
boženských cvieních, totiž po modlitb a
po mši svaté, posnídá ue a jde neod-
kladn a tiše do vykázané dílny své, i

postará se, aby nescházelo mu nic, eho
jest mu teba k vykonávaní práce jemu
urené. Než se dají do práce, dlníci od-

íkají modlitbu „Actiones nostras:" Pane,
pedcházej požehnáním svým práci, již

podnikáme atd. a „Zdrávas Maria." Když
dáno jest jim znamení, aby ukonili práci,

odíkají modlitbu: „Pane, dkujeme Tob u

atd. a „Zdrávas Maria," v poledne a u
veer, než odejdou z dílny, pomodlí se

vAndl Pán."
„V každé díln mají uové poddáni
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býti dohlížiteli a uiteli dílny a poslou-

chati jich. Mají býti konajíce práce své

velmi pil ni a pozorní, a mají píinovati

se, aby co nejdkladnji a nejúplnji na-

uili se emeslu, jímž bude jim kdysi do-

bývati sobe poctiv chleba. Každý ue
má zstati ve své díln a nikdo nemže
docházeti do dílny jiného, není-li toho po-

teba nevyhnutelná a nebylo-li mu to

díve dovoleno. V dílnách písn jest za-

kázáno piti víno a hráti v karty. Dílna
jest místo práce, nikoli herna. Pokud to

možno pi práci, jež se vykonává, budiž
v díln zachováváno písné ticho. Každý
má peovati o to, aby nástroje dílny ne-

ztratily se a nevzaly poškození. Pipama-
tujž si každý asto, že lovk ku práci

jest zrozen, a že jen ten, kdo pracuje
s láskou a pílí, má klid v srdci a namá-
haní jest mu snadným." Každé soboty te
katecheta neb dozorce lánky ty a opis

jich chová se v každé díln. Dm turín-

ský podobá se ohromnému úlu. Každý
pracuje se svatou pílí, a práce, jež vyko-
návají se tam, mají nemenší hodnotu než
med vel nejlepsích a nejpracovitjších.

Záhy domy i v jiných mstech ital-

ských, pozdji pak i ve Francii, ve Špa-
nlích a v Americe jsou zakládány. Všechny
domy ty spravují se týmž ádem, a úspch
jeho jest znamenitý. Nejlepším páním pro
n jest, aby podobaly se domu turínskému
vždy a ve všem, nebo dm ten jest ži-

vým obrazem ádu toho, plného opatrno-
sti, prozetelnosti a stá ostí, jehož vrné
zachovávaní steží asné i vné zájmy
dlníkovy s péí, již v pravd nazvati
možno péí mateskou. Každý lánek ádu,
jehož výtah svrchu jsme podali, jeví prak-
tickou a vtlmi pesnou známost zla i do-

bra, jež mohou zasáhnouti dlníka, jej

zniiti neb zachrániti, uiniti jej pítelem
neb nepítelem spolenosti lidské.

Papež Pius IX. neváhal dosvditi,
kterak díla Boscova zdají mu se povolána
býti, aby prospla církvi. Apoštolskou
mocí jeho sestoupili se pomocníci Boscovi
v ád eholný pod ochranou sv. Františka
Salesského. Roku pak 1875 požehnal prvním
missionám, jež Bosco vyslal, aby vyho-
vl vybídnutí dstojného pána Aneyrosa,
arcibiskupa v Buenos-Ayres. Bosco nechtl,
aby první ze syn jeho, jež posýlal do
zem cizí, odešli bez zvláštního požehnání
papežského. Pius IX. požehnal každému
zvláš s otcovskou laskavostí. Listem pa-

pežským daným v ím dne 17. listopadu
1875 papež ten, jejž Bh byl obdail velmi
dkladnou znalostí spolenosti lidské: roz-

umem tak výteným
;
že bez obtíží nazna-

oval potebné prostedky k její náprav
;

a srdcem citu velého, že oplakával bo-
lestn ona zla; a pevnou vlí, aby proti

nim vhodných prostedk užívati nepo-
míjel, — týž ráil psáti Boscovi, jak milo
bylo mu žehnati uprosted tísní doby teh-

dejší mladým tm missionám.
Jako ád Salesian uren pro pohlaví

mužské, tak ád Sester Panny Marie Po-
mocnice, založený rovnž Boscem, peuje
o pohlaví ženské.

KRONIKA.
Z Prahy. J. Emin. nejdst. p. kardinál

odebral se dne 17. t. m. do Vídn, aby tam

pedsedal konferenci biskup. Úastníku' pi
této konferenci jest 32, kteí utvoili mezi se-

bou jednotlivé odbory, aby se pedbžn radily

o pedmtech, které na sjezdu tomto vyízeny

býti mají. O usneseních zachovává se úplná

mlenlivost, tak že vše, co se v liberálních ži-

dovských listech Vídeských o schzi biskup
vypravuje, jest vylhané. V píštím témdni u-

koní se porady biskup a pedloží se výsledk

jejich též panské snmovn. V nedli odpoledne

bude k pocté biskup v arcibiskupském paláci,

kde se schze konají, uspoádána hostina. Po-

dobný sjezd konají biskupové uherští, kteí se

radí o navržené oprav panské snmovny uher-

ské, ze které mají býti svtící biskupové vy-

hoštni. Tím ovšem chce p. ministr Tizsa církvi

katolické, jejíž odprcem jest, novou rá m zá-

sadití.

*—* Pobožnost 40-hodinPá koná se do

28. února u sv. Vojtcha a od 1.— 5. bezna
u sv. Josefa u anglických panen na Malé

Stran.
*—* Jubileum. Jan Nep. Skraup, kapel-

ník pi velechrám sv. Víta, slaví dne 8. bezna

1885 upomínku na dobu, kdy ped tyiceti

lety jmenován byl kapelníkem pi metropolitním

kostele na hrad pražském. Za tou píinou
složil vokální mši, která s použitím velkých

varhan eeného dne o 1J. hodin dop. pi
velkých službách božích v tomtéž chráme pro-

vozována bude. Což svým píznivcm a páte-

lm vedle uctivého pozváuí známo iní.

* -* Výbor „Národní jednoty pošumav-

skó" koná sbírky za tím úelem, aby obyva-
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tlm Sulislavi, Šitné, Vranova, S vinné a Bu-
tova dostalo se samostatné duchovní správy.

Nemajetné obce tyto upsaly za touto píinou
\íce než 6000 zl. a postaraly se též o budoucí

farní budovu. To však nestaí a proto se ko-

nají sbírky, by 3000 eských obyvatel mli
svého duchovního správce. Milodary pijímá

len výboru dp. Jan Kaer, kapl. u sv. Štpána.

*—* V pondlí dne 2. bezna pipadá
památka Blahoslavené Anežky eské (Pe-
myslovny), anaž ve svém kláštee blíž farního

chrámu Pán svato-Haštalskrho na Starém m-
st v Praze svat byla psobila. Za tou pfi-
nou budou v nedli dne 1. bezna ve 4. hod.

oclpol. v témž farním chrámu Pán slavné ne-

špory eské, v pondlí v 10. hod. dopol. slavná

i
velká mše sv. a odpoledne ve 4. hod. opt
eské nešpory za zpvu farní Cyrillské jednoty

svato-Haštalské. V témž chrámu Pán, jehož

obnovení loni poalo a v let dokoneno bude,

zizuje se na staré pvodní mense ku poct
této eské Svtice nový gotický oltá s vy-

obrazením jejím v lidské velikosti na skle v

proraženém okn.
*—

* Pro nový kostel na Smíchov v"
novali etní dobrodinci nejen hojnost pedmt*
jež se v bazaru na Žofín práv prodávají,

nýbrž podnikli také sbírky jak v domech smí-

chovských tak v Praze. 2e sbírek tchto, jež

vesms jsou na zakoupení rouch chrámových
i
vnovány, složeno na fae smíchovské 100 zl.,

na radnici 276 zl. 60 kr. a pímo u komitétu
flám 207 zl. Komitét vzdává všem dárcm
velé díky.

*—-* Rekové sv. ržence. Mimo nesísl-

ný takoka poet svatých a svtic Božích, pa-
pež, biskup, cí3a a král, kteí pobožností

ržencovou si cestu ku nebeské vlasti klestili

fa jí také království nebeské dosáhli, uvádíme
I tyi muže slavné, o kterých mén známo jest,

[kterak horliv se modlili sv. rženec. Jan,
Ikrál eský, ujištoval o sv. rženci, že na tuto

(pobožnost nadji svého spasení vného skládá.

A. Jan byl král slavný, bez bázn, který z boje

'íeutíkal. — Slavný vojevdce Montmorenci
eda v ele vojska vždy sv. rženec se modlí-
val. Jenom když rozkaz udloval aneb znamení
lával, pestal se modliti a pak hned v modlitb
lále pokraoval. — Slavný osvoboditel Irska
Daniel 0'Connell každý den vroucn se modlil

''ženec a ržencem zachránil své utiskované
krajany. — Jeden z nejvtších umlc v hudb
fosef Hayden ujištoval, že se mu pi skládaní

mdebních kus nejlépe vedlo, když chodil po
nokoji s ržencem v ruce ; tu že mu nejlepší

nyšlénky a zvuky tak spšn dolétaly, že je

sotva napsati mohl. On nám dosud nevyrovna-

telné skladby, jako: „Stvoení svta," „Sedmero
slov umírajícího Spasitele," „Symphonie" a

mnoho mší sv. zanechal. — Podle toho jest

rženec pece k nemu, nebo v bitvách vít-

zil, národy osvobozoval a umní až do nebe

povznášel.
*— * Úmrtí. Na Slovensku zemel Štpán

Závodník, dkan a fará v Pruživ, místoped-

seda b. „Matice Slovenské, zakladatel b. ka-

tol. gymnasia v Kláštee a spolku sv. Vojtcha,

muž o církev a národ vysoko zasloužilý, horli-

vostí, inností a obtavostí vynikající. Zemel
dne 12. února v 72. roku svého požehnaného

života.
*—

* Židovské kletby. V Halii, okla-

me-li žid žida, podvedený takto podvodníka

proklíná: „Kéž jsi ml sedm dom, v každém
dom kéž jsi ml sedm svtnic, v každé svt-

nici sedm postelí a na každé posteli kéž jsi

se sedm let v bolestech svíjel. To iní úhrnem

2401 rok. Zajisté pkné to pání .— Mimo uher-

ský národ nemá žádný národ na svt tak

hrozné kletby jako národ židovský. Tak zvané

cherem, kterým se židu úpln zakazuje veškeré

obcování se svými spohvrci a které nejmén
desíti osobami slavnostn vyeno býti mu-í,

zní: „Výrokem Pána Pán budiž proklet N.,

syn N., v obou soudních dvorech, v nižším i

vyšším, proklet v malých i velkých obcích

;

dm jeko staniž se pelechem drak a divokých

šelem, hvzda jeho na obloze shasniž ; vše bu
k nmu ukrutné, zlostné a neúprosné. Mrtvola

jeho hodiž se šelmám a hadm na pospasy

;

nepátelé a protivníci jeho radujtež se z jeho

bídy ; zlato a stíbro jeho dáno budiž jiným a

synové jeho v moc dáni budtež nepátelm jeho.

Soudu jeho zhroztež se potomci jeho. Proklet

budiž ústy 12 andl. Pohlcen budiž jako Kora

a zb jeho. V strachu a úzkosti opouštj

ž

duše jeho tlo. Spílání Hospodinovo usmrtiž

jej. Zardonsen budiž jako Achitophel. Malo-

mocenství a vedy Gieziovy butež mu udleny.

On padni a nepovsta. Nebudiž pohben po

zpsobu israelském. Žena jeho staniž se ženou

jiných a po smrti jeho budiž porušena od ji-

ných. V kletb té bu živ N. syn N., a ona

budiž jeho ddictvím. Mn pak a celému Israeli

popejž Bh Hospodin pokoje a požehnání své-

ho." Amen.

Irtterární oznamovatel.

:>—* „Jubilejní pisné svatomethodéjskr*

od Jana Soukopa, které literární odbor na o-

slávu r. 1885 vydal a které tiskárna bene-
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díktínská v Brn na sklad má, hodí se obsa-

hem svým netoliko pro poutníky velehradské,

nýbrž pro každý chrám ve v'astech esko-slo-

vanských. Záslužno tedy jest i žádoucno, aby

v. každém chrám bu pi mši sv. bu mimo
ni co nejastji zaznívaly, veliký význam tisíc-

nice sv. Methodjské stále lidu slovanskému na

pam uvádjíce. Nebude tudíž knze horlivé-

ho v národ našem, který by písní tchto ne-

rozšioval mezi svenci svými ku chvále Boží

ve Svatých jeho.

*— * „Zlatá Bible," t. j. Písmo svaté,

ill .strované od nejslavnjších mistru všech um-
leckých dob. Vychází s úplným schváleným bi-

blickým textem se svolením nejdst. arcibi-

skupské konzistoe. Dle pání zašle se první

sešit na ukázku franko. Metropolitní kanovník

Dr. Kliment Borový, Jan Drozd, professor a

Josef Kyselka, professor, vzali na se péi o

správné vydávání tohoto díla skvostného. Ná-
klad pevzala Svato-Václavská záložna v Praze

. d. 223-1.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

p. Frant. Bráik, osobní dkan v Radnicích,

dne 15. února 1885, (nar. v Neveklov
19. ervence 1796, vysv. 15. srpna 1822).

V Pánu zesnulý dle let nejstarší knz v

naší arcidiecési, b)l kaplanem v Neveklov,

po té v Tuchlovicích, pak faráem v Zde-

buzftvsi a konené faráem a osob. dkanem
v Radnicích, kde po celých 41 let blaho-

dárn úinkoval. Pro svou horlivost u ve-

dení duchovní správy, lidumilnost a dobro-

innost tšil se vždy nejvtší vážnosti u

svých duchov. spolubrati a u vícího lidu.

Dojemnou eí dkoval dp. far. Zvikovecký

jeho bývalý kaplan v Pánu zesnulému za

všecka dobrodiní osad Radnické prokázaná

a pál mu, aby ho Kristus P. tak vlídn

pijal, jak on v nejsv. Svát. rád Jej pijímal.

Po skonených rekviích, které sloužil vdp.

viká Rokycanský Jos. Kasper, vedl dlou-

holetý pítel zesnulého vys. dst. p. kanclé

a kanovník metrop. dr. Frant. Hrádek u-

prosted 21 knéží smutení prvod, na kte-

rém se súastnilo veškeré obyvatelstvo rad-

nické, všecky spolky a korporace tamní,

plaíce tak dobrého otce, který je bez malé

výjimky všechny vychoval. Na hbitov roz-

louil se tak tklivými slovy nejd. p. kanclé

se staekem, že ani jediné oko nezstalo

nezaroseno. Odpoívejž Staeku dobrý v po-

koji! Doprovodili té k hrobu brán a dále

doprovo t andl Pán í

p. Frant. Pondlik, far. ve Velkých Nehvizdech,

dne 13. února 1885, (nar. 4. íjna 1828,

vysv. 29. ervence 1852).

Jmenováni jsou:

p. Ant. Hederer, k. a. viká Rakovnický a

osobní dkan v Holešovicích, a

p. Jan Zeibig, k. a. viká Plánský a osobní

dkan ve Vys. Sedlišti (Hohenzetlisch), jme-

váni estnými kanovníky kapitoly Staro-Bo-

leslavské.

Ustanoveni jsou

;

p. Jos. Sládek, kapl. Svojšický, za far. tamže

;

p. Jan Weber, admin. in spirit, v Radnicích,

za interkal. admin. tamže

;

p. Frant. Šrámek, kapl. elákovický, za admin.

ve Velk. Nehvizdech.

Uprázdnná místa:

Velký Nehvizdy, fara patr. náboženské matice,

od 18. února 1885;
Radnice, fara patr. p. Zdeka hrab. ze Štern-

berga, od 20. úiora 1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.

V Pánu zesnuli

:

p. Jan Hlavatý, b. notá a dkan v Kostelci

n. Orl., dne 2. února 1885, (nar. v Mile-

tín 25. záí 1811, vysv. 25. erve. 1837);

p. Frant. Fischer, senior diecése, jubilár, kons.

rada, arciknéz, b. not. a dkan v Dubenci,

20. února 1885, (nar. v Tchonín 13. záí

1791, vysv. 15. srpna 1815).

Vyznamenáni jsou:

p. dr. Leop. Kotrbelec, . kons. rada, viká a

dkan v Podbradech, a

p. Václ. Weber, rytí ádu Frant. Jos., .
kons. rada, b. not, a dkau ve Vrchlábí,

jmenováni estnými kanovníky kath. kapit.

Králové Hradecké;

p. Jan Duben, b. viká a dk. v Nezamyslicích,

jmen.
v
. kons. radou;

p. Jos. ížek, b. notá, dkau ve Všestarech,

jmenován správcem vik. úadu Králové-Hra-

deckého (pro venkov).

Uprázdnná místa:

Kostelec n. Orl., dkanství, patr. hrab. Bedi-

cha Kinského, od 3. února 1885;

Dubenec, fara patrou. p. Wagnera šl. z Wallern-

staedtu, od 21. února 1885.

Milodar. Na chrám sv. Víta daroval J. S.

2 zl. Zapla P. Bh.

Tiskem kníž, arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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Sedm postních kázaní
o bolestech Marie Panny.

IV. Bolest P. Marie.

A nesa na sobe kíž vyšel na
to místo, kteréž slov popravné
a židovsky „Golgotha."

Jan 19, 17.

Láska mateská vcech matek, co jich
bylo na svt, nemohla a nemže vyrov-
nati se lásce Marie^P. k Božskému Jejímu
Synu Kristu Ježíši. Vždy to byl jediný
Její Syn. S tak velkými bolestmi a sta-
rostmi vychovala Jej, a On byl tak mi-
lování hoden, vždy byl zárove Bh a
lovk. Ano tak veliká byla láska Její, že
Ona zjevivši se sv. Brigitte mohla k ní
nci: Mó srdce a srdce Syna Mého, bylo
"jen jedno srdce. A o tom pochybovati ne-
mžeme nikterak, vždyt seznali jsme ne-
smírnou lásku Její k Ježíši pi posledním
'rozjímání o bolesti Její tetí, když hle-
iala ztraceného Syna svého dvanáctiletého
7 Jerusalémé. — Než dnes pojednou nový
Netušený ped námi oteve se svt. My
pekroíme jeden a dvacet let, které u-
mnulj od té doby, kdy Maria Ježíše
stratila. — Nebudu vám líiti tichý život
1 Nazarete, jaký Maria vedla, * který bla-
hostí pevýšoval onen život, který trá-
nh prarodie naši v ráji; nezmíním se o
om, že Nazaret, prostý nepatrný Nazaret,
•tal se od té doby stedem tvorstva, kdy
3uh lovk pebýval v nm.

I

Ticet ti let ustanovil Bh Syn k vy-
koupení lidstva, a vtší ást z nich vno-
/al Matce. Po tolik let žila Eodika B.
re spojení se Svým Stvoitelem a Vyku-

pitelem, slyšela slova, vidla skutky Jeho

.

Mohla se Ho dotýkati, mohla Ho ošeto-
vati a Jemu sloužiti. Avšak rok po roku
ubíhal do moe vnosti. Sv. Josef odpo-
íval již v tmavém hrob, a as, kdy Kri-
stus ml nastoupiti veejný úad se piblí-
žil. A nyní pekroíme tu dobu tí lét
veejného Jeho psobení, kdy mezi lidem
Israelským Pán žil a ku spáse jeho p-
sobil. — Maria P. byt by Ho nebyla všude
provázela, dozvdla se zajisté o všem, a
vše to rozmnožovalo lásku Její k Ježíši.
Avšak i as veejného vyuování ubhl
rychle a piblížil se as utrpení, kdy na
Marii plniti se mla prorocká slova Jere-
miáše proroka : Komu pirovnám Tebe aneb
komu pipodobním Tebe, panno, dcero Si-
ónská? Nebo veliké jest jako moe trápení
Tvé, kdož T z hojí? — Tato slova vy-
plnila se na Marii plnou mrou. Nebo
kdož jest s to vylíiti city srdce Mariina,
když as trápení pro Syna Jejího se do-
stavily a Ona patiti musila na Nj, zne-
uctného a zranného, s kížem potupným,
mezi zloinci a luzou na horu Kalvárii
vedeného. A pohled ten byl tvrtým meem
jenž vnikl do srdce M. A jestliže Blah.
P. sv. Brigitte zjevila, že když se as u-
trpení pro Jejího Syna urený blížil, tu
že Její oi bez pestání slzami se zalivaly

;

nže, zdali
^ i nám pi rozjímání této tvrté

bolesti Její nezvlhne oko aspo jedinou
slzou, slzou to útrpnosti?

Pojednáni.

Ulicemi hlavního msta anglického
Londýna pohyboval se jednou smutný pr-
vod, pi jehož pohledu srdce každému
hlubokým musilo se sevíti zármutkem,
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Anglický lord kanclé, Tomáš Moorus,
nejvtší to muž svého asu ve vlasti své

známý jak vhlasností, tak i zbožným ži-

votem svým, byl veden k popravišti na
rozkaz ukrutného bezbožného krále Jin-

dicha VIII. a to proto, že nechtl víry
své sv. se vzdáti, že nechtl pidati se

kvíe jakou král vynalezl, si usmyslil, že
nechtl upustiti od spojení s papežskou
stolicí. — Na této smutné poslední cest
jeho, vyšla mu vstíc dcera jeho Markéta,
jeho miláek. V slzách, keovité bolesti

se rozplývajíc, objala jeho kolena, šeptajíc

toliko, mj ote ! Po jeho smrti si schovala
hlavu jeho, co njakou reliquii a když brzo
:oato i ona hoem umela, poruila, aby
hlava otcova do rakve jí dána byla. Ta-
kovou chovala ona lásku k otci svému. —
A Maria P.? Chcete snad dr. pát., abych
z mil velikost lásky Její k Synu Bož-
skému? O to mn možné není, vylíiti
slovy láska ta se nedá, pravý sv. Augustin,
my tušiti ji jenom mžeme z její bolesti
a to pedevším z této bolesti — z potkání
se s Ježíšem kíž nesoucím.

jše vší jistotou možno íci, že utrpení
Pán již ve tvrtek sv. týhodne onoho za-
poalo. V nedli kvtnou slavn vjel Spa-
sitel u vítzosláv do msta, a ztráviv den
ten v chrám vyuováním, vrátil se i v
následující na to pondlí a úterý na noc
do Bethanie. Stedu celou ztrávil Pán
v modlitb na hoe Olivetské a ve tvrtek
pišel Ježíš do Bethanie. Tam byla také
Maria a k vlí Ní se On tam odebral.
Ptáte-li se dr. pát. pro, odpov snadná

!

Aby se s Ní rozlouil, aby si na Ní do-
volení

^

vyžádal, ku svému utrpení. — Vy
se diyíte, že pravil jsem, aby si na Ní do-
volení vyžádal! Než vzpomeme jen na
slova sv. Augustina, který pravil : „Co od
Svého Otce mel, svou moudrost a moc,
toho udílel dle vle Otce Svého a nato
též Matce práva žádného nepiknul. Co
ale ml od Své Matky, Své tlo, to nechtl
odevzdati k muení díve, než-li by byl
Matku za dovolení požádal."

Dojemné a slavné bylo rozlouení se

Matky se Synem! — Bez bolesti louí se

žena od muže jí nevrného, který ji asto
trýznil a ubližoval, bez bolesti louí se

manžel od choti, která lásku mu lhala a
ho podvedla; be.~ slzí louí se matka s ne-
zdárným díttem, které surovostí a ne-
vdností lásku její splácelo. — Avšak po-
mysleme si dr. pát., dv srdce, které ta

nejistší a nejsvtjší spojila láska, láska,

která v pravd ze dvou srdcí jen jedno
iní; a tato srdce, které jiného si nepála,
než-li pospolu žiti a v tomto vespolném
žití nejvtší také nalézala útchu, tato

srdce musilo se nyní louiti. — Zbožná
sestra klášterní Maria Agredská popisuje
nám ve svých Zjeveních ten dojemný obraz,

jak Ježíš ped svou matku klekl a o po-
žehnání prý Ji prosil, Ona však že zdrá-

hala se svého Boha žehnati ano, že plná
úcty na kolena padla a Jemu, co svému
Stvoiteli se klanla. Ježíš ale na tom
stál, aby mu Maria požehnání dala, Oba
že prý pak zstali kleeti a matka po-

žehnala konen Synovi a Syn Matce. —
Již jediné srdce se dlí — Matka s Synem
na dv strany — se rozcházejí, smutn
vzdýchají, pro slze cesty nic neznají.

Pán ubíral se na to do Jerusalema a
rovnou cestou pak do onoho domu na Si-

ónu, aby posledn s uedníky svými be-

ránka velikononího jedl. V té též noci,

v tomtéž veeadle slavena byla první
ob mše sv, od samého Krista, ob ne-
krvavavá, na kterou druhého dne ona kr-

vavá následovati mla. Veee poslední

skonena. Jidáš vyšel mezi tím, aby uchy-
stal vše ku zajetí Mistra; a Ježíš se ode-
bírá na milé místeko v zahrad Gethse-
manské, aby se modlitbou k poslednímu
dílu vykupitelskému pipravil.

Jak nám životopisci Panny Blah. vy-
pravují, popáno bylo Jí podivuhodnou
milostí Boží, že v duchu aspo pítomna
byla pi tom, že vidla u vytržení mysli,

co se dálo se Synem Jejím Božským od
zajetí Jeho v zahrad Grethsemanské až

do vydání Jeho na smrt vladaem Pilátem.

Vypravují a líí titéž životopisci, že P.

Blahoslavená v duchu pi tom byla, kdy
Ježíš krví se potil a s Ním celou stupnici

ouzkosti, strachu, zármutku prodlala. —
Vidla dále v duchu zrádu Jidášovu a bo-

lem skoro puká Jí srdce nad ztrátou duše
zrádce, za jejíž zachránní tolik byla pro-

sila. V duchu vidí dále, jak apoštolov
Mistra svta opouštjí, jak On jako ob
za spásu svta voln podává rukou svých
pochopm a jako beránek nechává se vésti

tiše bez odporu do msta. Duše Marie P.

a vytržení pítomna byla pi všem, co se

dálo se Synem Jejím v dom Annášov a

pí odsouzení Jeho velezradou v dom
Kaifášov. Zráda Petrova vrazila ješt
hloubji me bolesti do srdce Jejího, než-li

veškeré urážky a rouhání se Synu Božímu
od nepátel. Jaká to hrozná noc pro matku

!



Než jakmile 3e rozednilo, tu opt Maria
vidla v duchu všechno, co se dlo se Sy-
nem Jejím. Ona vdla všechno co se u
Piláta dálo. Ona slyšela ty temné rány
dopadající na Jeho sv. Tlo pi biování;
vidla Ho k sloupu pivázaného a katany
krví Jeho zbrocenó. Ona v duchu slyší ty

tajné náky, to skoro neslyšitelné kvílení

neposkvrnného Beránka a Její srdce hrozí

bolestí puknouti na vždy, než Božská vše-

mohoucnost porouí Jí, aby pedce žila.

— V duchu zí dále, jak vojáci Pilátovi

vnému Synu vného Otce se posmívají,

vidí dále hrozné Jeho trním korunování,
te bolest v oblieji Ježíše ; vidí jak vyvrhl
lidstva ped Synem Jejím na potupu ko-
lena sklání, ped Ním, od Nhož jednou
souzeni býti mají. Vidí, jak Kristus jest

vyveden ven, lozedraný na celém tle,

s ttinou v ruce, s trnovou korunou na
hlav a Ona slyší jak Pilát volá: Ejhle
lovk. A v skutku bylo zapotebí, aby
nkdo dosvdil, že to jest lovk, tak
zohaven, ztýrán, znetvoen byl Pán náš.

A na to slyší Maria v duchn divý rou-

havý pokik shromáždného množství,
slyší kterak voláním, Ukižuj Ho Pána a
Messiáše svého od sebe zavrhují, slyší,

kterak voláním „Krev Jeho na nás a na
naše syny," na sebe pomstu a hnv Hospo-
dinv svolávají. O neštastný lidé, zdivo-
ilé volání toto musí otásti hrzou i srdcem
naším i nyní, když umuení Pán si pe-
ítáme. A kletba, kterouž volal lid ten na
sebe, lpí na nm od té doby až posud.
O jak tudiž musilo býti tenkráte u srdce
Marie, srdce to trnulo, táslo se, pukalo.

Jedno podání ale praví, že Eodika
Boží pi tom, co se dálo s Kristem Ježí-

šem n Piláta pítomna byla osobn; v ji-

ném podán se tvrdí ale, že vše vidla jen
v duchu a teprve po pronešeuí rozsudku
s Janem domu vyšla, aby pi posledních
okamžicích Syna svého pítomna byla. —
Než a si ta neb ona povst pravdivá, to-

lik víme na jisto, že Matka Bolestná Syna
svého na poslední provázela cest. Ode-
jiti a nevidti muk Kristových toho Jí ne-

dopouštla mateská vrnost. Zstati a
hledti na umuení dítte svého toho se

snad hrozilo mateské Její srdce, toho snad
nevydrží. Ach na to se neohlížela ! Radji
byla by umela na míst, než aby na
chvíli opustila Ježíše v posledních hodi-

nách Jeho. Prosí tedy vroucn Jana, aby
vedl Ji kratší cestou, kdeby prvodu na-
dejiti a na pokati mohli. Všude jsou

ulice lidmi peplnny, které ku Kalvárii

se hrnou. Hlásat elskó trouby ozývají se na
každém rohu ulic a pronikavé vyvolávání
rozsudku nad Ježíšem rozlehá se daleko

široko mezi lidem. Maria zastela prý se

závojem. Jan i Magdalena podpírají a ve-

dou Matku Bolestnou. A jaká to cesta dr.

kest, pro matku ! Jde sice po ulicích, avšak
nevšímá si kudy, jenom temné stíny ulic

tch vzbuzuji v srdci temnou již upomínku
na onu slavnost velikononí ped 21. léty,

kde v techže místech Syna svého po 3 dny
byla hledala. — Konen došli na místo,

kde chtla Maria na Syna svého ekatí.

Pohle na ni dr. kest, jak tiše a mlky
tu stojí. O Maria, Matko zarmoucená, srdce

nás bolí, když si T pedstavíme v hoi
Tvém. Tvá Tvá jest smrtelnou bledostí

zastena, oi od pláe ervené, rty z mo-
draló, oudové tvoji slabostí se chvjí, duše

v ouzkostech hyne. Cekáš na Syna svého,

zdali pak sneseš pohhled na Nho ?

Nož prvod se již blíží, již ozývá se

hluk zástupu se valícího, zvuk trouby a
vyvolávání, že Ježíš Nazaretský bude u-

kižován. Jako vlny moské, jako obilí

vtrem zeenó, jako povode rostoucí va-

lil se nepehledný dav lidstva v ped a

vrážel do Marie P. A Ty Matko musíš
slyšeti, kterak okolojdoucí se rouhají Synu
Tvému, který prý se bée, aby dosedl na
trn, jenž mu vysoká rada židovská a ím-
ský vlada pipravili. A zrak svj obra-

cejí na Tebe, kteráž tu co živý obraz bo-

lesti stojíš, táží se, která to žena a pro
tak truchlí? Avšak dozvdvše se, že Jsi

Matka Kristova, posmívají se také Tob.
Ty vidíš katany, jenž nesou hrozné ná-
stroje nápis, heby, to jsou nástroje k u-

smrcení Tvého miláka, nápis na jeho kíž,
heby k pibití Jeho. A za nimi jdou
žoldnéi a vedou na provazích Syna Tvého.

Syn Tvj se blíží, bolest Tvá dostu-

puje vrchole, My pochopiti to nemžeme;
co jsi pocítila Matko, to ví jen Bh, který

zná poet zrn pískových v moi. — Ty
vidíš nyní již Syna Tvého. Je-li pak to

ale Tvj Syn? Syn Tvj byl celý krásný
a spanilý, ten však, koho tu k smrti ve-

dou, jest samá rána. Znáš-li pak tu hlavu
trním z bodanou? Devo kíže o ní tlue.

Hle jak ji bolestn ze strany na stranu

klade. Znáš-li pak ty oi od pláe nyní
opuchlé a krví zalité ? A všimni si jich.

Ony T hledají, Syn Tvj T hledá, Syn
Tvj se po Tob ohlíží.

A vskutku Pán zastavil se na okamžik,
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jak podání vypravuje, povzdvihuje volnou
ruku, utírá si krev ze svých oí, aby Ho
matka mohla poznati, aby vidla jeho po-

hled plný zármutku, plný lásky. A Maria ?

V nesmírném hoi svém, nedbá na katany,

nedbá na žoldnée, nedbá na lid, vidí jen
Svého milého z trýznného Syna, vrazí

rukou spínajíc skrze zástup k Nmu, aby
Ho objala. Ale vojáci a katane nedbali na
Její bolest, na Její úpní, vysmáli se Ji

a hrub pry odstrili. O milosrdenství!

Ona jest Jeho matkou! Na okamžik po-
tácela se, jsouc odstrena, pak ale pozvedla
pevn oí svých a upela je na Syna Své-
ho Božského, kdežto On zíral na Ní. O
kdo jest s to vysloviti nevýslovnou lásku,

vysloviti nesmírnou bolest, kterouž pi
pohledu tom sob vespolek Matka a Syn
vyznali. Jak ráda byla by pistoupila ješt
jednou blíže, kdyby Jí vojínové hrub ne-

odstrkovali zpt. Jak ráda byla by závo-
jem svým setela krev s oblieje Jeho.
Jak ráda byla urovnala rozcuchané potr-

hané, krví slepené vlasy Jeho a polehila
bemenu Jeho! Jak ráda byla by nesla

tžký kíž za Nho. Než nebyla to možná.
Ba Ona sama množila zármutek Jeho.

Pohled Ježíše na ztrápenou matku byl za-

jisté pro Nho bolestnjší, než hrozné bi-

ování. Maria vdla, že Kristus trpti
bude, ale takhle si nepedstavovala utrpení
Jeho. — Každá potupa, každá rána na
Jeho sv. tle, byla i ranou pro srdce Její.

Bolestn dotklo se M. P. i to, že žádný
z apoštol mimo Jana nedoprovázel Pána
a Mistra svého, Syna Jejího na cest po-

slední. A pece je tak miloval, tolik mi-
lostí jim prokázal. Oni prchli z Gethse-
many a nechali Ježíše samotného. Ano
jeden z nich Ho i zradil. A nevdk tento

jako ostrý me vnikal do srdce Matky.
S nimi byla by Jí cesta na Kalvárií lehí.

A jak musilo býti Jí dále, když kráeti
musila ulicemi msta, které byly zbroceny
pedrahou krví Syna Jejího. Všude nalé-

zaly se stopy krve Jeho, onaC mísila se

s prachem, lpla na nohou, na šatech ne-
pátel Jeho. Krev na šatech lpící zavsila
se do píhrad šatních, pohodila se v špi-

navé kouty a nikdo se nestaral o to, ni-

kdo neznal tajemství, že s krví tou spo-

jeno bylo i Božství. Krev, jíž by se klanti
mli, šlapou nohama.

To byl ten me tvrtý peostrý, který
vnikl do srdce Mariina. Jenom povrhn
jest nám možno rozjimati o této bolesti

Matky naší, zármutek Její vysloviti zcela,

jest každému jazyku lidskému nemožné,
rozum lidský k pochopení Jejímu nedostaí.
Tolik jenom víme, že my híšní lidé jsme
to byli, kteí pi Jejím setkání se s Ježí-
šem kíž nesoucím, tento vrtý me do
srdce jsme Jí vrazili. A jestliže jsme my
tenkráte skrze híchy své bolesti Její roz-
množili, nyní aspo jedinou slzu a to sou-
strasti bychom Matce Boží nevnovali?

JI.

Pítel, praví sv. Augustin, nemže své
pátelství lépe na jevo dáti niím, než-li

když píteli svému bemeno strasti, ža-

lostí a utrpení pomže nésti. S nkým
obcovati, býti pítelem nkoho, který št-
stím oplývá, jest vcí píjemnou pro kaž-
dého, a lehce se dá vykonati. Naproti to-

mu ale, neštstím, nouzí, protivenstvím
sklíenému pííeli zstati vren, toho do-
vede jenom istá, pravá, stálá nezištná
láska. — Jestliže tedy pi rozjímání bo-

lestí Matky B. upímnou soustrast s Ní
pociujeme, a jest tato soustrast znamením
naší vrné upímné k Ní lásky. A neza-
sluhuje-li Maria právem naši soustrasti pro
bolest nevýslovnou, kterou pocítila, pi
setkání se s Ježíšem na smrt odsouzeným
tžký kíž nesoucím. Avšak mnoho okol-

ností jest ješt, které úastenství naše
k Matce B. chovánó v nejvelejší soustrast

promniti mohou. Tím vtší soustrast po-
ciujeme s pítelem v neštstí postaveným,
ím ctnostnjší, ím vznešenjší jest.

Kdo by nepocítil soustrast, rozevev
písmo sv. a ta tam o kvetoucí dcei Jef-

tov, jak ona pro zachování otcovo, co

Bohu zaslíbená ob bez viny, ochotn,
k smrti kráí? Jefte totiž uinn jsa

v Israeli soudcem, a maje vytáhnouti
do boje proti nepátelm Israele, uinil
slib: Jestliže mn Pane Bože dáš vítzství
nad nepátely, kdož koliv první vyjde ze

dvéí domu mého, jestli šastn se navrá-

tím, toho obtovati budu Hospodinu v obt
zápalnou. Když však ale vskutku zvítziv
domu se vracel, byla jediná dcera jeho,

která mu vstíc splesáním chvátala. Když
ji uzel, roztrhl roucho své a pravil : „Bda
mn dcero má, oklamala jsi mne a sama
oklamána jsi, nebo jsem otevel ústa svá

Hospodinu a jiného uiniti nebudu moci. a

Jemuž ona odpovdla: Ote mj, jestliže

jsi otevel ústa svá k Hospodinu, ui
mn, cokoliv jsi slíbil, jen když jest tob
dáno vítzství nad nepátely. Jedinou jen
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prosbu vypl mn: Necli a za dva msíce
obcházím hory a opláí svj mladý život

s tovaryškami svými. tt Ovšem byl to slib

opovážlivý a zlý a Jefte nemel jej ani
initi, tím mén jej splniti, než považí-li

se, že Jefte s dobrým oumyslem sliboval,

a pozorujeme-li jeho hrdinskou mysl,
kteroužto slibu svému také skuten do-
stál, musíme se diviti sprostému avšak
šlechetnému muži, neodpírajíce jemu té
chvály, kterouž sám Duch sv. jemu dává.
Když však ale pozorujeme mladou dceru,
kterou zármutkem naplnny všechny okolní
dcery Israelskó provázely, aby s ní pro
ztrátu jejího mladého života truchlily, ne •

musíme liž i my soustrast míti s ubohou
dcerou Jeftovou? A pakli nad osudem
této panny Zák. star. velou soustrast cí-

tíme, nemusíme-liž tutéž ne-li vtší sou-
strast jeviti s Marií, která vznešenjší jest
nade všechny dcery lidské? Útrpnost ne-
mli bychom cítiti nad bolestmi Marie,
s níž na ctnosti žádný tvor porovnati se
nemže, o Níž Duch sv. v písm praví:
Krásná jsi pítelkyn má a poskvrny není
na Tob; nemli bychom útrpnost cítiti

s Marii, kterou sv. eho Naziánský, nej-
krásnjší z krásných nazývá. Sv. Ambrož
a Bonaventura, popisují úinek krásy Ma-
rie na toho, kdo Ji spatil, záležel totiž
v tom, že mu láska k sv. istot vlita
byla. Sv. Dionys Areopagitský, kterému
popáno bylo ješt za živobytí Marii P.
spatiti v tvái v tvá, popisuje ten pocit,
který ho pojal pi prvním spatení Božské
matky takto: Kdyby mn byl Pavel, mne
slepého pohana nepouil, že jest jenom
jeden Bh, tu byl bych bez rozpaku, když
první paprsky vznešené Její krásy na mne
padly, Marii k nohoum se uvrhl a Jí se
se klanl. — A jako neskonalá byla Její
krása, tak se to má také s Její moudrostí.
Církev vzývá Jí, vzhledem hlubokému Je-
jímu poznání Božských vcí co sídlo mou-
drosti, co královnu apoštol. — Než kde
setkali jsme se dnes s touto bytosti pe-
svatou, plnou krásy ducha a ctnosti, kde
vidli jsme dnes Marii? Ach, my spatili
jsme Ji tonouti v hoi nejvtším, my spa-
tili jsme Ji kráeti za Synem svým na
smrt nejhorší vedeným. Nechtjte dr. pát.,
abych ješt jednou ten žalostný obraz
Matky Bolestné, Matky, kterouž vrtý me
bolesti srdce proniknul, rozvinul ped zra-
kem vaším duševním. Nže, chtl bys
dr. p. Božské matce, která tak trpí, své
soustrasti odepíti? Vždy pro tebe, praví

sv. Ambrož, ona muka nevyslovitelná

trpla, pro tebe ony nejtrpí prolévala

slze. Pestal bys býti kes, kdybys pe-
stal podílu bráti útrpnost v živé soustrasti

na bolestech Marie.

O ctme tedy dr. p. Matku Boží a

nezapomeme, že jenom tenkráte v pravd
Ji ctíti budeme, pakli se srdcem milujícím

budeme se snažiti poznati Ji v hodinách
jejich bolestných, kde Její ctnost nebeská
co nejkrásnji se rozvinula, kde Její více

nežli andlská láska a vrnost, kde Její

zásluhy o lovenstvo v tak skvlém ob-

jevily se svtle. — S matkou Kristovou

pakli Jí uctiti chceme, s matkou naši jd-
mež i my na Kalvárii, uvažujíce, že i my
máme svou Kalvárii a vezdejší život náš

není nic jiného než cesta na Kalvárii. Tato
naše Kalvárie jest naše smrt a vezdejší

život jest cesta k hrobu. Eodíme se, aby-

chom zemeli a každým dnem blížíme se

k skonání svému. Cesta Kristova na horu
Kalvárii byla bolesti a hany plna. A což

není cestování naše ku hrobu nepetržité

pásmo útrap ? Jest naše smrt bez bolestí ?

Kde smrt se objeví tu tžké rány zasa-

zuje, slzy rozlévá, zhoubu psobí, nic ne-

hledíc na prosby a na svazky lidské. A
k tomu pijde sešlost, opuštnost, výitky
svdomí pro viny díve spáchané. Pán a

Spasitel kráel na horu Kalvárii jsa svle-

en ze šarlachu a obleen v roucha vlastní.

I nás smrt svlékne z hodností svtských
a zbaví rozkoše, oblee nás v naše
roucho vlastní, vydá tlesnou naši ást
v porušení dle ortele Božího : V prach
jsi a v prach se zase navrátíš. Spravedl-
nost ale kterou jsme oblažili duši svou,

jen tu vezmeme sebou na vnost. O kéž
by netížila žádná tžká vina, nevra, za-

tvrzelost duši naší, pak bude poslední ho-

dina naše dobrá. — A víte kdo nám jest

hotov ku pomoci pipti? Maria jest to.

Ona doprovázela Syna svého na horu Kal-
várii? Pakli jsme Ji ctili v život, pakli
dnes a povždy, kdy rozjímati budeme o

bolestech, velou soustrast s Ní pocítíme,

pak mžeme býti jisti až ten poslední náš
okamžik se piblíží, až v ouzkosti své a

bolestech marn po soustrasti a potše
lidské ohlížeti se budem ), že Maria Panna
to bude, která s námi soustrast upímnou
pocíti, která bude doprovázeti nás mocnou
pímluvou svou, aby nás smíila se Synem
svým, jemu nás poruila a k Nmu pi-
vedla. Amen.

j
-
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Vlasovikj.

Po zim když vesna

probouzí se ze sna,

z jiných díl svta
ptactvo k nám se slétá:

eských u vesniek
hejno vlašfoviek

zaštbetá.

Pod slamnou stechu
lidem na potchu,

matka chut letí

za ní její dti
zašvitoí mile

a hnízdeko ilé

pletou z smetí.

Když se nebe chmouí
z dáli s dsnou bouí,

od hor skal a lom
ádí rachot hromu . . .

vlašovka svým letem

s polí matku k dtem
volá dom.

Hrozí-li neštstí

vlašovka je vstí,

všecka jsouc v neklidu

a tak zlo i bídu,

kdykoli se blíží,

odvrací od chýží

ptáe lidu.

Proto vždy je milá

vlašfovika ilá,

když pod naši stechu

vrátí se a v spchu
hnízdo staví sob;
býváf v každé dob

pro potchu. J- Ježek.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zlu

I.

Velmi dobe pamatuji se na modrý
domeek, jenž jako zastren stál v „zele-

ném Kout," obklopen pknými, štíhlými

stromy. Byl v Antverpách v ulici nazý-

vané „Vysoká44
blíže brány Borgehoutovy.

Okolo domku bujné rostlo víno, jež

širokými listy až k oknm se dopínalo a

je zakrývalo, že modrého prelí skoro ani
vidti nebylo. Když pak v let mezi listy

též hrozny se objevovaly, všechny dti,
kolik nás okolo domeku do školy chodí-
valo, plny radosti jsme se zastavovaly u
plotu zahrádky, žádostiv na hrozny po-
hlížejíce a ekaly jsme, zda-li se pece
nkdo nad námi nesmiluje a sladkého
hroznu nám nedá.

Nyní však není ani domeku, ani
cesty jež mimo do školy vedla, a po níž

jsem se tolik, ach! tolik nachodil. Slavná
zoologická zahrada a železniní stanice

všechno místo zaujaly, které jsem ve svém
mládí tak asto vídával; všechno se na
dobro zmnilo. Nicmén obraz modrého
domeku asto mi se vynouje v mysli a
tu si též vždy vzpomínávám na událosC,

kterou mi tehdy asto vypravovali; chci

Vám ji dnes také povdeti.
Byla steda v msíci ervnu léta tisíc

osm set druhého, asn ráno na úsvit.
Ptáci radostn poskakovali okolo domku,
prozpvujíce své ranní písn; na vinných
listech byly ješt kapky rosy a malé, do-

posud zelené hrozny tpytily se jako perly

a smaragd.
V pízemí domku bylo ješt hluboké

ticho. Všichni doposud spali. Ba i klepání

hodin bylo slyšeti, pipomínajících nám,
že as neúprosn a stále u vnost utíká.

Nábytek ve svtnici byl skromný, ale

docela zvláštní: tyi slamné stolice a

dva bílé devné stoly, skí, malý psací

pult, nkolik obraz na bílých stnách a

pod vysokým komínem byl kíž mezi dv-
ma klecema, v nichž byli pkní papoušci
barvy alabastrové.

Pes všechno ticho a samotu, byla

v dom rados a ilý život. Ranní slunce

do svtnice jen ponkud svítilo zdržováno
jsouc vinným listím a naplovalo svtnici
svtlou drahou, lesknoucí se barvami duhy,
jež jakoby si vespolek hrál}r

,
podobajíce

se životu zmítavému.
Konen ozvaly se na schodech kroky,

ale tiše a mladý muž vešel do svtnice.

Dlaje co možná nejmenší hluk, vzal n-
kolik kousk díví, dal na ohnisko a chy-
stal s e udelati ohe.

Když rozžehl sirku, zapálil kousky
díví, jež byly v ohnisku, šel ke studni

pro vodu, donesl jí plný hrnec a postavil

nad ohnisko. Pidal pak ješt nco díví
na ohe, aby jen voda co nejdíve vela.

Ml na sob modrý kabát; tahy obli-

eje byly píjemný a vážný. Krk ml
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barvy hndé, všecek byl sndý jako cikán,

na kterého se v Antverpách dívají jako
na odznak smíšeniny krve španlské s fiám-

skou. A jest tomu jakkoliv, mladík byl
postavy vysoké, ponkud vyzábló, ale

pece silné a zdravé vzezení prozrazovalo,

že jest jak bystrého tak i neúnavného a
odvážného ducha.

Mezi tím co ohe v ohnisku plápolal

a vodu v hrnci bylo slyšeti jak ve, šel

k velkému stolu a aby jen asu nemámil,
pebíral kávu oddluje istá zrnka od ne-
istých. Byl asi pl hodiny prací touto

zamstnán, když se ze zadu ozval slabý,

píjemný hlásek a^ekl vesele:

„Dobré jitro Simone! Vyspal jsi se

dobe ?"

„Ano, dobe jsem se vyspal Aninko,"
odpovdl hoch obrátiv se. „Jak se daí
matce ?

„Dobe, velmi dobe brate: po celou
noc se ani nepohnula."

Anna byla malé dvátko asi jede-
náctileté. Simon vzal ji za ruku a díval
se jí upen do oí:

„Aninko, dobe jsi se umyla?"
;;
Ano, Simone!"
„A pomodlila jsi se také?"
„Ovšem že. A také Ote náš za ma-

minku."

„Jsi hodná ! Nyní jdi ku svému psa-
címu pultu a opiš verejší pedpis. Cas
jest pro nás velmi drahý. Až se matka
uzdraví nebo až se naše okolnosti ponkud
jen zlepší, budeš choditi do školy. Jenom
se piln u. Hned budu s tebou opakovati
úlohu a opravím ti pedpis. Ale nedlej
hluku. ím více bude matka spáti, tím
spíše se uzdraví."

Dít šlo k pultu a Simon obrátil se
ku svému dílu a neustál, až pára víko po-
zdvihující syštla, pipomínajíc mu, že již
as, aby do vody kávy dal.

Ale jakýsi temný zvuk dorážel kjeho
uchu a ekl proto k seste: „Anuško, jsi
všecka zabrána do uení. Neslyšíš, že t
matka volá, abys jí šla pomoci oblékat se.

Dej jí šaty, které jsem položil na stl a
bu jen pozorná, abys matce neublížila."

Naliv vody do kávy, oistil šálky a
nkolik talív, nakrájel chleba a pipra-
voval všechno k snídaní. Práv dokonil
všechno, když se sestika vrátila.

„Matka jest obleena, u eklo dít.
„Báda by vstala, volá t." Šimom šel
ihned do vedlejší svtnice a za nkolik
okamžik se objevil, nesa na rukou starou

ženu tak lehce, jakoby dít nesl. Bezpo-
chyby byla již dlouho nemocna, nebof
líce její byly vpadly a tlo všecko hu-
beno. Ale zdálo se, jakoby nový život zá-

il v jejích oích a tváe opt poaly
kvésti.

Mladík vcházeje do svtnice prohýbal
se pod drahým bemenem a žertuje vy-
kikl: „Jak jste tžká! Není ani ješt dva
msíce, co bych vás byl teba míly cesty

nesl na prst. Nyní však jsem skoro bez
dechu. Jste zdráva, matko?" —

„Ano, díky Bohu, milé dít, jest mi
již lépe. Posa mne na stolici, ale opatrn."

Mladík kladl pozorn a nžn matku
na sedadlo; ale pes všechnu opatrnost,

nezabránil, aby nevykikla a vzdychajíc
neekla: „Ach! mj milý Simone, ublí-

žils mi."

„Odpuste mi matko, nemohu za to.
u

„Vím dobe mé dít," odpovdla ješt
vzdychajíc. „Ostatn co pak jest taková
maliká bolesfi, proti mó tak hrozné ne-
moci?"

„Jest divno matko; dávám jak jen
mohu pozor, abych vám bolesti nezpso-
bil a pece vždy vám nco^ udlám."

„Bez obalu ti eknu Simone: pon-
vadž jsi muž. Muži si myslí, že jsou statní

;

ale i v jejich nžnosti jest jakási síla, bez
níž ani obstáti nemohou. Docela jinak jest

u žen: ba když ublíží, jest to píjemno a
sladko. Dobe víš; když mne Verhaeve-
nova Kateina nese, že nikdy bolesti ne-
cítím."

„Ano, maminko," zvolal se zápalem
mladík, „rád vím. Kateina ! Má ruce
tak jemný jako samet a mimo to, jak vás
miluje*

"

„Kéž jí Bh Simone oplatí všechnu
její lásku a obtivos ke mn žen ne-
bohé, pakostnicí stížené."

Šimon pošoupl stl k matce a posta-

vil ped ni kávu. Když zaali jisti, ujal

se matiny myšlénky a ekl: „Zena pa-
kostnicí stížená, matko! Myslíte snad, že
po všechen svj život již choditi nebu-
dete?"

„Dlouho to bude trvati, milé dít.
Ani necítím nohou, a nkdy je hledám
oima, neboC vskutku ani nevím, kde jsou."

Zdálo se, že slova tato mladíka po-
nkud pekvapila, ponvadž smutn hlavu
svsil. Ale odpíral staten a pravil ve-

sele: „Drahá matko, jak pak jen mžete
tak mluviti? Byla jste po celý rok ne-
mocna a velmi nemocna."
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„Ano, milý synu, mohu íci, že jsem
myslila že umru."

„Inu dobe; nyní však jste zdráva;
dobe trávíte

;
jíte s takovou chutí, že ra-

dost divati se na vás. tt

„Necítím však, že bych byla zdráva.

Vždy se nemohu sama po zahrad ani

po polích projiti."

„Jak jen mžete si mysliti, že se vaše
nohy neuzdraví?"

„Vskutku Šimone, máš rozum; dobe
víš, že staí lidé bývají obyejn mrzuti;
ale budiž Pán Bh pochválen! Ach! kdy-
bych aspo jednou mohla jiti s tebou,

Annou a Kateinou nkam na procházku!"
„Pjdete matko, pjdete. Jenom dou-

fejte!"

Jakmile mladík pojedl, vstal a šel k
stolu, na nmž byla zrnka kávová a po-

kraoval ve své práci. Anna pak psala.

Když již njakou chvíli nikdo ^nic ne-
mluvil, ekla staena : „Drahý Simone,
vždy tu sama sedím! Poj sem, pistav
také mou stolici k stolu, abychom si spolu

ješt nco povdli."
Mezi tím co ji Šimon nesl po svtnici

a stolici k stolu postavil, potichu si poví-

dala: „Ach! to by byla rozkoš, kdybych
se tak mohla v njakém vozíku voziti ! . . .

Kdybychom byli bohati, nezastal bys to-

lik se mnou, neml bys o mne tolik sta-

rostí. Bohái mají pohodlné židle, jejichž

nohy mají malá koleka, tak že se v tom
lovk vozí jako v pkném koárku. Sem,
docela blízko ku stolu ; také bych ráda
s tebou kávu pebírala. „S chutí do toho,

pl díla hotovo," praví písloví a ím hor-

livji se díla chopíme, tím více vydláme.
Ano, není-li pravda, má ; hrozná nemoc
velmi nás zdržela? Léka, lékárník, opa-
trovnice ; všechno jest draho a pak máme
ješt dosti dluhv, jako u lékárníka. Avšak
pomalu se nám pece snad lépe povede.
Ješt dobe že máma domek svj. Jinak
co bychom se naplatili nájemného ! Nic
neodpovídáš Simone; na zase myslíš? Na
Kateinu?"

„Já, matko?" koktal mladík, jako
kdyby ho nkdo ze sna probudil. „Myslím
na židli o kolekách."

„Ha ! to k smíchu ! My, koupit si

nco podobného !"

„Ne matko, budete ji míti."

„Židli o kolekách?"
„Ano, a se sedadlem a lenochem sa-

metem potaženým."

„Ale dít, takové vci jsou velmi
drahé; máme ješt dluhy, musíme spoiti."

„Ale opatím vám ji ! Ne hned, ale až

se mi jen obchody ponkud zlepší a budu
míti o nco vtší výdlek. Dobe víte

matko, že jsem ml njaký plán v mysli."

Slza bolesti leskla se v oích nebohé
staeny a odpovdla žalostn:

„V mysli! Tebe nikdy první nezdar

nezastraší, když jen mžeš matku potšiti

a rados njakou jí udlati. Bh ti za to

synu požehnej !

"

„Doufám milá matko, že se obchody
brzy zlepší. Mír jest již po delší dobu,

zásob kávy pomalouku ubývá ;
cena zane

brzy stoupati. Mj velitel pan Waterschost,

jenž mne má velmi rád."

„Ponvadž svdomit a piln své po-

vinnosti jsa pomocníkem ve sklad, zastá-

váš Šimone."
„Ano maminko ; a více ješt

;
ponvadž

mj otec byl jeho zahradníkem a také

mu vrn a horliv sloužil. Ano, pan
Waterschot mi nkolikráte již ekl, kdyby
obchod ponkud lépe se dail, že bych si

mohl svj vlastní zaídit a že by mi pro

zaátek s radostí penz zapjil. Získal

by mi též u jiných kupcv úvru. Až jen

pijde píhodná doba. budu usilovati, abych
si svj vlastní obchod zaídil. V obchod
se mže dosti penz získati a kdybyste

snad tehdy ješt byla nemocna, snadno

bych mohl njakou pknou židli o kole-
kách koupiti. Ale co pak tak dlouho mlu-

vím, jest mi pece ješt Annu uit."

(Pokraování.)

Rodina.
(Dokonení.)

IX.

Manželství jako poátek rodiny má
býti pramenem mravnosti, podntem k práci

a píinou blahobytu rodin. Z jednotlivých

rodin skládají se obce: proto i blahobyt,

svornost a láska v rodin jest základem
blahobytu v celé obci a asto v celém ná-

rod píinou as pokojných a šastných
pro všechny obyvatele v íši. Panuj í-li

v rodin sváry, hádky a všel ká neshoda,

co se s ní dje? Jeden stará se, aby mohl
z druhého co nejvtší prospch míti, ne-

hledí na to, zdali kivdí druhému, jen
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když jemu jest; to vhod ; nií se navzájem
na povsti, zdraví a majetku. Dostane se

jim za to obyejn náhradou jen pohrdání

od lidí, upadají v nouzi, která pipraví je

velmi asto o zdraví, tak že vysíleni hy-

nou nejednou jako žebráci. Totéž dje se

s celými národy i íšemi, panuje-li v je-

jich ln nesvornost a neláska.

Národ jest jako veliká rodina, jejíž

moc a význam spoívá na svornosti a

práci. Snáze je spoleného nepítele od-

raziti spojenými silami než jednomu víte-

ziti nad pesilou nepítele, který stále

hledí, jak by z nesvornosti cizí pro sebe

nejiepší prospch ml. Nikdy nebylo snáze
pemoci a podrobiti njaký národ nežru-
šiti vnm pokoj a vzbuditi v nm hádky
a nesvornost.

Tu nepítel vmísiv se ve spor bratí,

podrobil si nejprve jednoho a potom snadno
pemohl druhého. Proto též teba jednomu
lenu rodiny bylo ukivdno, má celá ro-

dina postaviti se na obranu jeho.

Ze ty chudých dtí jedné rodiny
nejstarší sestra Šla na službu a nalezši

pána dobrého, sloužila u nho po dvacet
a nkolik let vrn. Sestárnuvši umela u
svého pána, který pozstalým píbuzným
o smrti sestin zprávu dal a vyzval je,

aby se hlásili o ddictví vcí pozstalých
po nebožce. Jeden z bratí odebral se

k onomu pánu na místo, vzdálené nkolik
mil a dostal 300 zl., které jako ušetená
výsluha po zemelé ostaly, též i rzné
ásti odvu. Vrátiv se s tím dom, ode-
vzdal seste šaty a o peníze rozdlil se

s bratrem a to tak, že nechal si vtší po-
lovici jako náhradu za cestu a namáhaní,
bratru pak dal menší. Ten však rozhnván
jsa na bratra, nepistoupil na to, ale za-

žaloval ho u soudu. Po nkolika stáních,

útratách a ztrát asu, prosoudili nejen
zddné peníze, ale i na svj majetek,
kterého si dobyli tžkou prací, poali d-
lati dluhy. Vc ta stala se povstnou. Pan
fará dovdv se o tom, povolal je k sob,
a ukázav jim jejich nerozvázlivos, do které
je nesvornosf. uvrhla, toho dovedl, že dlou-
ho již bratí rozvadní se pak smíili.
Odtud oba vyhýbají se všelikým procesm
a hádkám.

Rodina jest každému lovku pokla-
dem, který stále milé budí vzpomínky na
mladá léta. když ješt neznaje tch proti-
venství, která lovku v život peraáhati

jest, meškala v kruhu rodinném s bratí-

mi a sestrami nebo na klín rozmiló matky.
Jak dovede i divoké srdce odzbrojiti a
obmkiti jedna vzpomínka na rodinu,

v které kdysi zažil blahého pokoje a št-
stí? A jak by mohla obstáti rodina bez

trvalých a nerozluitelných svazkv man-
želských? Bez nich, bez lásky rodiunó
povstal by na svt tak strašný zmatek,

o jakém ani pontí míti nemžeme. lo-
vk, bytost spanilá mezi tvory Božími,

stal by se podobným zvíeti, ba i horším
než ono, kdežto i zvíata iní jistý druh
rodiny, žijíce po dvou, v stádech, ba i

celé tisíce spojují se u velikou rodinu, ži-

jící v úpln shod a harmonii, jako v íši

uznávající všude nad sebou vrchuost jed-

noho, kterému všichni jsou k služb a
k jeho obran. V srdce každého lovka
vlil Bh lásku a náklonnost k rodin. I

máme ten dar v sob peliv pestovati,

chrániti a vzdlávati. Ze láska a oddanost
k rodin v srdci každého lovka bytuje,

nepotebujeme dkazv, postaí pohléd-

nouti na odcházející pátely do místa, n-
kolik mil vzdáleného, a spatíme leny
rodiny, louící se spoiu s jistou teskností,

žalem a se slzami n oích, a vdí, že to

rozlouení nebude trvati dlouho. V srdcích

pozstalých pátel budí se strach, aby se

pocestnému nco zlého na cest nestalo,

žádají si, aby se den návratu co nejdíve
piblížil, aby se opt zdrávi a štastni spa-

titi a spolu žiti mohli. Poutník zase ne-

zapomíná na domov, ale prosí Boha, aby,

až se vrátí, mohl zastati všechny zdrávy
a štastny. Dcei, jdoucí za chotm, slzy

tlaí se do oí ze žalu, že se již s mile-

nou rodinou rozlouiti musí, zapomíná na
to, že jde založiti sob vlastního krbu.

Žák, jdoucí na uení, a ví, že jen na n-
kolik msíc bude zbaven spoleenství ro-

diny, s tžkým srdcem se louí od pí-
buzných. I není divu, že srdce istá a ne-

vinná stýskají si, ale zdali též ti, kteí
dobrovoln louí se s rodinou, aby se ho-

nili za rozkošemi svta, zdali oni též mají
tu lásku a pitažlivost k rodin? Pohle-
me zevrubnji a pesvdíme se, že nejen

u takých, ale i nejvtších zloinc láska

a touha po upímném a srdeném obco-
vání mezi svými nevyhasla, a se prosto-

pášnostmi na chvíli pehluší, zatlaí, pece
asto se zdvojenou silou se budí.

Jistý muž rozlouiv se s krajem ro-

dinným, odebral se do Ameriky, kde ml
nadji žiti bez práce snadn a v hojnosti.
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Pesvdiv se však, že nejen v zemi ro-
dinné ale nikde, ani za moem, bez práce
žiti nemožno, pidružil se k loupežnikm,
s kterými pepadal a olupoval lidi pokojné
a pracovité. Dle umluveného od loupežní-
kv plánu zaklepal jednou veer na chatu
polského osadníka, aby, vydávaje se za
zbloudilého pocestného, na noc v chat
ostal. Osadník netuše nic zlého, poslouchal
svého srdce, kterému pravilo, aby cizince
do domu pijal, a zval ho do jizby, kde
práv mli zasednouti k pipravené veei.
Byl to svatveer Božího narození. Hospo-
dá vyal ped veerem peliv svinutý
balíek oplatk, které až z Polska byly
pivezeny, a rozdav je mezi leny rodiny,
lámal je dle drahého jim obyeje polské-
ho, naež se dály navzájem srdené gra-
tulace. Nestalo se to bez slz touhy a mi-
lých vzpomínek na zemi rodnou, od které
tolik set mil vzdáleni byli. Muž, kte-
rému ped tím nic svatého ani drahého
nebylo, který nedbal Boha, netoužil po
otin, náhle probudil se z hnusnosti svých
zloin, vzpomínal si na svá dtská léta,

která v ln vlastní rodiny v otcovské
zemi prožil, a lámal oplatky s píbuznými,
zdsil se, žal i touha v nm povstala po
tom štstí, které sám nohama zašlapal.
Vrhl se na kolena ped svým krajanem,
vyznal svou vinu, píinu svého píchodu,
prosil za odpuštní a sliboval sám na o-
branu jejich proliti krev svou. Všichni
padli na kolena, aby Bohu za tu zázra-
nou ochranu podkovali a potom pipra-
vili se na pijetí loupežník, již též brzy
se objevili. Nastal krutý boj, v kterém
obrácený loupežník padl trefen koulí tch,
již byli ped nkolika hodinami ješt jeho
spoleníky v zloinech. Osadník pak šastn
odrazil drzý útok loupežník.

Všechny vzájemné povinnosti lenv
rodiny maji býti úinkem vzájemné lásky,
poteby vlastního srdce; budou-li konány
s pinucením, byt i v pocitu povinnosti,
od pírody nám uložené, stanou se beme-
nem, zrodí chut vysvobodíti se z ní, od-
kud znova vzniká nedbalost a poád vtší
chladnost v obcování.

Láska však a svornost v rodin udr-
žuje ji dlouho a chrání od úpadku. Jest
ona pvodem blahobytu a pokoje, z kte-

rého vše dobré bóe svj poátek.
Le abys jist pramen štstí ve svém

dom zachoval, teba naped uiti se skrom-
nosti v život, spokojenosti se svým sta-

vem, ježto jen takto mže zavládati svor-

nost a láska v rodin. Nesvornost jest hu-
bitelkou rodin i národu. Kdyby svornost
a láska všude kvetla, nemusil by se báti

bratr bratra, soused souseda, národ národu,
stát státu, nebylo by teba tolik vojska,
zbran a tvrzí; nastal by pokoj a štstí
v celé spolenosti lidské, což, dej Bože,
by se co nejdíve skutkem stalo

!

Dtinná láska u ían.

Velmi dojímávý jest píklad lásky a
uctivosti, kterou císaové ínští matce, své
prokazují. Na den nového roku ubírá se

císa v slavném prvodu, doprovázen jsa

ode všech knížat a dvoan, do paláce své

matky. Mandarín, tak slov dvoan, který

pi této sláv zachování ustanoveného ádu
bedliv býti musí, aby se vše dle vle cí-

sae vyplnilo, odebere se díve k matce
císae, a prosí ji co nejpokornji, aby šla

a na trn svj se posadila, aby se císa
k nohám jejím uvrhnouti mohl. I jde matka
a uiní tak. Císa vkroí do jejího pokoje

sklopenou hlavou a rukama k zemi sklo-

penýma. Znamení to uctivosti u národu
ínského. Všickni velmožové a dvoané
stojí v pedsíni. Za malou chvíli zní venku
hudba srdce jímající. Brzy vše utichne.

Tu volá Mandarín: „Kleknte." Císa padne
na kolena a s ním veškeré dvoanstvo.
Opt volá : „Padnte na zemi." Císa padne
na tvá svou ped trnem matky své

;

padne též celý dvr. Po uinné této po-

klon zase je slyšet: „Vstate !
u a všickni

vstanou. Když se tato poklona tikráte

opakovala, blíží se Mandarín zase k trnu
matky císae, a podá jí v nejhlubší pokoe
písemnou žádost císae, aby se zase do

své komnaty odebrala. Mezi touto cere-

monií zvstuje veliký zvon s vže všem
obyvatelm hlavního a sídelního msta
Pekingu, že jejich císa matce své se koí
a klaní. Zvon umlkne, jak se matka
vzdálila. A nyní teprv císa ve svém pa-

láci pijímá pání všeho dvoru. Tak ínští

císaové, nej mocnjší mocnáové zemští,

matce své ped obliejem národa svého

nejhlubší uctivost prokazují; a tak tito

císaové a poddaní jejich zachovávají tvrté

pikázaní Desatera Božího : „Cti otce svého

i matku svou, u a toho zákona jen dle

pirozenosti své znají.
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Kesanští hrdinové v Tonkinu.

Nic Vhodnjšího není, co by v mno-
hých útrapách, jež za dnešních dn pro

naši sv. víru snášeti se musí, k mužnjší
vytrval ostti a vtší stálosti povzbuzovalo,

než píklad svatých mueník v prvních

dobách kesanství. Ale také nejnovjší

doba jest bohatá na skuten povznášející

vzory kesanského hrdinství. Dkazy
vrného plnní povinností a apoštolského

smýšlení, jakým biskupové, knží a kato-

lický lid se vyznamenal v neblahých dobách

boj protf knžím a lidu katolickému

v Nmecku, jsou v naší pamti a zstanou
zapsány nesmazatelným písmem v listech

církevních' djin. Nemén povznášející ale

ješt úchvatnjší jsou zprávy, které do-

cházejí z .inissionáských zemí, jak pevn,
ano radostn bodí katolití kesané, kteí
od horlivých hlasatel víry obráceni jsou,

jdou k muení a smrti. Dstojný apoštolský

viká, Monsignore Caspar, vypravuje v je-

dnom psaní z Tonkinu, kde ped nkolika
msíci v jednotlivých krajinách povstalo

pronásledování tamních katolík ze záští

proti Francouzm, mnoho úchvatných pí-
klad. Z psaní tohoto pekládáme násle-

dující místa : „Nejdíve pepaden byl dm
Jana Maya. Dm ten byl skoro v úpln
pohanském okresu, a byl proto nejvíce

v nebezpeenství. Zpraven o tomto hro-

zícím nebezpeenství, pipravil Jan May
jakožto otce rodiny horliv a staten své

domácí na nastávající zkoušku. Ponvadž
povstalci to byli, kteí bez rozkazu krále

zaali pronásledování, ml právo jim klásti

odpor. Dm jeho ale za tmavé noci ob-

klíen a zuiví krvelaní lupii byli ve
veliké pesile. „Kdyby vás byl král poslal,

byste mne odpravili," zvolal May na
zlotilce, „vydal bych se vám beze všeho
odmlouvání a váhání, nyní ale jste pouze
vrahové a proto ustoupím jen násilí."

Mezitím mohly z osmi osob, z nichž se

skládala rodina stateného Jana, tyi
iitkem se zachrániti. Ale May sám, dcera
jeho, snacha a jeden služebník upadli ko-

nen do rukou pohanských pemršnc
a byly vleeni na íšskou silnici. May se

modlil hlasit se svými prvodími rženec
sedmibolestný a povzbudil je pak, aby
život svj obtovali za svatou katolickou
církev a z lásky pron ukižovanému Spa-
siteli. Když pišli na místo, jež vrahové
jejich urili za jich popravišt, obrátil se

May ješt jednou k svým milým se slovy

:

„Nyní se jedná, milé dítky, o to, bychom
ku cti Boží zemely ! Staniž se Jeho svatá

vle!" Vrahové nabízeli dcei Maya za

mnohých slib život. „Ne, dávám ped-
nos tomu," pravilo rozhodn dve, „abyoh

mohla zemíti se svým otcem." Na
^

to

byli všickni tyi statení katolíci stati a

pak spchali pochopové zpt, aby vyple-

nili dm Mayv. Druhého dne k veeru
zapoali své hanebné emeslo ve vesnici

Truoy. Kesan jeden, který mezi zajatými

nevidl své domácí, zvolal: „Co se stane

s mou ženou a díttem? Lépe byste u-

dlali. kdyby jste nechali celou rodinu týž

osud sdílet, nebo jsou všickni kesané
jako já." Pání jeho bylo vyplnno. Jiný,

na kterého krvežíznivci zapomnli, nemoha
se, když spatil spoutané souvrce, kteí

mužn kráeli smrti vstíc, zdržeti, aby

neuinil své touze zados s nimi zemiti,

vzkikl hlasit : „Vezmte mne také, ne-

bo jsem též kesanem." „Jest tomu tak?"
— tázali se pronásledovatelé. „Ano, tak

jest," zvolal týž staten. „Narodil jsem

se z kesanských rodi. Vidíte, zde stojí

také moje žena, ona bledá osoba s tím

malým dítkem na rukách. Dovolte, bychom
byli aspo sloueni pi smrti, jako jsme

byli za živa." Muž, žena a dít byly slou-

eny se svými bratry v Ježíši Kristu.

Díve než byli kesané z té vesnice do-

vedeni k popravnímu místu, vyprosil si

nejváženjší z kesanské osady tu milos,

aby všickni ješt jednou smli navštíviti

svoji malou kapliku, kde se ráno a veer
spolen modlívali. To jim bylo dovoleno.

Tu se vrhli na kolena ped oltáem, mo-
dlili se hlasit k nejsvtjšímu srdci Pána
Ježíše a loretánskou litanii. Dleli na mo-
dlitbách, ale pochopm to trvalo tuze

dlouho ; ti je nutili, by ukonili své vroucí

modlitby. „Tak mi dovolte, abych si vzal

kíž sebou/ který zde stojí na oltái," pra-

vil náelník kesanských hrdinu, „ponesu

jej až k našemu popravišti, pohled na tento

kíž nám dodá zmužilosti, že zememe
jakožto praví ueníci tohoto našeho Pána."

Pohané proti tomu nieho neDamítali. Pak
kráel vdce mueník s kížem v ele,

držel obraz Ukižovaného tak vysoko, že

jej mohl každý dobe vidti. Kesané
také po celou cestu upen hledli na kíž,

modlili se rženec stídav s nepopsatel-

nou vroucností a vzmužovali se pak stí-

dav, aby statn prolili krev pro Kriste

Pána. Tak následovali svého Pána na cest
kíže a s radostí šli pro Nho na smrt,
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jako On. Nejnevinnjší, se za nás obto-
val. Nepestali díve modliti se ku Kristu
Pánu a Ho velebiti a vzývati bolestnou
Matku Boží, až jazyky jejich nemohly více

tato svatá jména vyšloviti. — Mnozí po-
hané, kteí byli svdky tohoto úchvatného

.

divadla, hanli a zatracovali ukrutnosf
pemrštných vrah. Tito ale je umli
lživým tvrzením, že jednají tak z vyšších
rozkaz, pímti k mlení.

Kéž jsme, milí tenái, také my vždy
a všude dlali est našemu svatému ná-
boženství. Kéž jsme astým, hodným pi-
jímáním svatých svátostí sílili, abychom
víru svoji slovem a skutkem vyznávali, a
se nedali ani lstí ani násilím od ní od-

strašiti! Pedevším nezapomínejme na mo-
dlitbu ! Kdo se dobe modlí, žije také do-
be, praví svatí, — a kdo dobe žije ja-

kožto katolík, neztratí nikdy svoji svatou
katolickou samospasitelnou víru.

Podobenství, paraboly a bajky.

v.

Meze kolem hory Sinai.

Bh maje se zjeviti na hoe Sinaji lidu

israelskému, pikázal Mojžíšovi, aby položil meze
okolo hory, ty že nikdo z lidu shromáždného
nesmí pekroiti, a že kdo by je pekroil, má
býti usmrcen. (II. Mojž. 19, 24.) Jak se chrá-

nil každý ze syn israelských, aby tch mezí
nepekroil. —

Bh v Synu svém Ježíši Kristu zjevil nám
tajemství, jichž jest nám k spasení našemu teba
vdti, v néž jest nám viti; všecko pak to

zjevení své svil Bh církvi katolické s tou

mocí a s tím píkazem, aby lánky víry písn
vymenými položila rozumu lidskému meze,

jichž nesmí pekroiti. A kdo je pekrouje,
upadá v blud, v nevru

;
upadá v smr du-

chovní.

Pacholík a motýl.

Pacholík chytaje motýlka živou mocí ne-

mohl ho chytiti. Kdykoliv máchnuv po nm
kloboukem svým si myslil, že ho již má, mo-
týl pokaždé mu zase uletl nkam stranou.

To vida poctivý pítel pravdy pravil sám
k sob: Podobné jako tomu pacholíku i mn
se kolikrát vede : Jak zejmými a vážnými d-
vody dorážívám na mnohého bloudícího neb
chybujícího ! A když jinak o takovém si myslívám,

než že již pozoává pravdu, že i<l«r; do sebe,,

jak bývám zaražen shledávaje, ž j neštastník

njakou neupímnou zatákou se liii zase vy-
smekl z moci pravdy.

Náiní sklenné a zlaté.

Za stedovku zavítal císa ímský ná-

vštvou do bohatého svobodného námoního
msta. Tou návštvou poctní mšané vyna-
ložili všecko, aby tak vzácného hosta co nej-

slavnji pijali, a i jemu ukázali, jak si ho>

váží. Mezi jiným mu podali darem a ped ním
na stole rozestavili rozmanitá náiní, jako koflíky,

talíe, mísy, všecko z nejlepšího skla krištalo-

vého, všecko v jejich mst vlastním nejumleji
zhotovené, jako nikde jinde. Myslili si, kdo ví

jak se tím zavdí velikému mocnái. Ale ten

pokradmo mrkl na šaška svého, jenž dovtípiv

se hned o úmyslu neuspokojeného pána svého

stl, na nmž bylo narovnáno všecko to zboží

sklenné, jako z nemotornosti porazil. V okam-
žení všecko to tak krásné a umlé nádobí bylo

roztíštno. Všickni pítomní byli zdšeni. Jen

císa usmívaje se pravil : „Zajisté, panové, že

by se nebylo nic eeroztlouklo, kdyby bylo všecko

ze zlata bývalo." A bohatí páni mšfané dobo
porozumvše vtipné narážce pána tak vzneše-

ného pak mu podali za dar samé zlaté ná-

iní. —
Nebudiž ctnos a spravedlnost naše skle-

nná. Sklenná byla by, kdybychom poestn
se chovali, dobré a milosrdné skutky konali,

poádn svj úad zastávali jenom pro zisk,

jenom pro chválu lidskou, jenom pro oekávané
njaké povýšení neb vyznamenání. Pak, jak

bychom nebyli dost odmnni, dost povýšeni a

vyznamenáni, to by již stailo, abychom pe-
stali dále se piinovati k vedení života mrav-

ného, k vrnému a horlivému konání povinností

svých ; to by již stailo, aby se rozbila všecka

ctnost a spravedlnost naše. Ale všecka ctnost

a spravedlnost naše budiž založena na svatém

úmyslu, v lásce k Bohu, v následování Ježíše

Krista. Pak bude viecka zlatá; a pak také

niímž, ani jakoukoliv neuznalostí a nevd-
ností, ani jakýmkoli zapomenutím a zavržením,

ani jakýmkoli pokušením se nerozbije a ne-

rozruší.

Brouk, pták a pírodozpytec.

Brouk pospíchaje za výživou svou najed-

nou slyší, že piletl pták, a že kráí pímo
k nmu. Všecek polekán rychle se zastaví, na

znak se svalí, se svine v jedno klubíko, se

udlá jako mrtvým. Pták nevida le mrtvolu a
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o ni nestoje zase pry odletí, aby jinde pro zob

svj nalezl nco živého. Brouek pak, jak jest

jist, že již minulo všecko nebezpee nství, zase

se vzchopí a zase dále uhání tše se, že tak

ošidil ptáka hladového. Ale za chvíli slyší nové

kroky — kroky lidské. Kdo picházel, to byl

pírodozpytec, jenž bystrým pátral zrakem na

všecky strany, kdeby co ulovil pro sbírkn svou.

Brouk opt jako prvé se dlal mrtvým. Ale

zkušený znatel jak spatil tohoto mrtvého, hned

poznav lstivou petváku jeho bez dlouhých o-

kolk tím snáze jej sebral, aby jej zavel do

schránky mezi ostatní zajatce své. -

Pokrytství pomáhá ped hloupými, ale ne

ped moudrými. Karel Otman.

Jubileum Sv. Methohjské.

Biskupové církevni provincie eské vzkazují

všem milým vícím svých diecésí pozdravení

a požehnání ve jménu Pán!

Vrní katolíci sesterské Moravy chy
stájí se letošního roku oslaviti tisíciletou

památku úmrtí svatého Methodje, velkého
apoštola a prvního arcibiskupa Moravského,
kteráž dne 6. dubna pipadá.

Dvody, které podnt daly ku slav-

i nosti tak ídké a vzácné, jsou i pro nás,

velmi dležitý, a protož pozdvihujeme dnes
hlasu svého, a vyzýváme vás, abyste úa-
stenství brali na slavnostech a pobožno-
stech, kteréž za tou píinou v staroslavném
chrámu na Velehrad konány budou.

Slušno-li vbec kesanu podíleti se

na tom, co srdce bratrovo jímá a sluší-li

dle slov apoštola národ „radovati
v

se

s radujícími a plakati s plaícími" (Kím.

12, 15), tu nad to ješt zvláštní vdnost
nutí nás, abychom na bohumilých slavno
•stech Moravan úastenství brali, nebo
jako oni tak i my ctíme a pozdravujeme
ve svatých bláhovostech Cyrillu aMetho-
deji zakladatele naší svaté víry kesanské.

Pro úplnost vci povíme, eho nutno
jtóž o bratru sv. Methoda a soudruhovi jeho
ve sv. úad Konstantinu, jinak Cyrillu

a jsme ubezpeeni, že slov tch vdn
'pijmete, jsouce zvykli oba na témž obraze

i
pospolu spatovati, oba ve spolek jmeno-
vati a ctíti.

I.

Cyrill a Method byli synové senátora,

jménem Leona, narození v Soluni v ecku,
v první polovici 9. století. V Caihrad. na-

vštvovali školy tehdáž velmi proslavené,

a skvli se mezi souvkovci nejen zname-
nitým nadáním, nýbrž i neúnavnou pílí

u vdeckém bádání tak, že zdálo se, že

skvlá dráha života ve svt jim kyne.
Avšak nebylo tomu tak ; ani slavné úady
a dstojnosti, ani volný, bezstarostný život

nelákaly kesanských tch jinoch do

náruí svého. Meli jiné cíle a následovali

slov, jež byl ped 800 lety svatý apoštol

Pavel jich rodnému mstu Soluni napsal

v tento Vozm : „Anižt jsme zajisté kdy
užívali ei pochlebné, jakož víte, ani pí-
ležitosti k lakomství. Bh jest svdek !

Ani jsme hledali chvály od lidí, ani od
vás, od jiných. A jsme vás mohli obtžo-
vati, jako Kristovi apoštolové: avšak
uinni jsme malicí uprosted vás'

1

(I.

Thess. 3, 5, 7 )

Tato upímná slova a vznešenýjpíklad
svatého apoštola Pavla tanula na mysli

šlechetným synm msta Solun, když
isté srdce jejich velebný pojalo úmysl,

všecko opustiti, Kristu Ježíši v odlouenosti

od svta v zátiší klášterním sloužiti, a

Jméno nejsvtjší v úad apoštolském

oslavovati. K tomu je skuten Bh po-

volal.

Když pak r. 862. Eastislav, kníže íše
moravské k eckému císai Michalu III.

s prosbou se obrátil, aby mu poslal hlasatele

víry, kteíž by obyvatelstvo krajin slovan-

ských jazykem mateským ve svaté víe
vyuili, a ktem svatým do Církve uvedli,

byli svatí bratí Cyrill a Methodj ku sva-

tému tomu dílu vyvoleni. Jich vroucí

láska k Ježíši Kristu byla vtší nežli láska

k tlu a krvi, a protož ochotn a s radostí

opustili rodnou pdu eckou a vydali se

ve jménu Pán na dalekou cestu, hlásat

národu dosud jim neznámému slova Božího.

Aby spásonosné dílo apoštolské se

zdárným úspchem konati mohli, nauili
se díve jazyku slovanskému, ano oni vy-
nalezli i nová znaménka psací, aby svaté a

bohoslužebné knihy v onen jazyk správn
peložiti mohli.

Duchem s\. apoštola Pavla vedeni, a

vdami lidskými i božskými opateni jsouce,

ubírali se svatí apoštolov Cyrill a Metho-
dj pes dalekosáhlé kraje slovanské až do
požehnané Moravy, a jako v písm sva-

tém o dvanácti apoštolích teme, týmiž i

slovy krátce vylíiti mžeme innost apo-

štolskou: „A oni šli a kázali všudy, a Pán
jim pomáhal a potvrzoval e jejich

u
íSv.

Marek 16, 20.)- Všude se všech stran hr-
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nuli se k nim zástupové lidu slovanského,
chudí i bohatí, staí i mladí, všichni po-
slouchali dychtiv slova jejich a prosili za
svatý kesli. Pošetilá modloslužba vymizela,
divotvorné znamení svatého kíže zavládlo
a zvítzilo, obrazy nejblahoslavenjší Panny
Marie byly nábožn ctny.

Starobylé podání vypravuje, že svatí
bratí^ apoštolští na první své cest missio-
náské po Morav a po echách tlesné
pozstatky sv. papeže Klimenta s sebou
nosili, a odtud dá se vysvtliti, pro již
od pradávných as re vlastech našich
úcta zbožná k tomuto Svatému hluboce
jest zakotvena, a pro i vrná píchylnost
a oddanost k svaté Stolici apoštolské pevn
a siln v zemích našich jest zakoenna,

Za kratikou dobu ty let pineslo
kázaní slova Božího a bohabojný píklad
svatých apoštol tak hojné ovoce, že vetší
díl Moravy, Panonie, jakož i kraj eských
pro víru kesanskou byl získán.

Boku 867. putovjli^ svatí apoštolové
CyriM a Methodj do íma, chtjíce po-
svátné dílo apoštolské upevniti. Tam slo-
žili do rukou námstka Kristova úty ze
svého posavádního psobení, a odevzdali
tehdejšímu

^

papeži Hadrianu II. ostatky
svatého Klimenta, které až podnes u ve-
liké úct^ v basilice sv. Klimenta v ím
se chovají.

Svatí bratí apoštolští byli v ím
s velikou poctou pijati, ano svatý Otc
seznav jich blahodárné práce a vznešené
zásluhy, nedal jim z íma odejiti do nové
jich vlasti slovanské, až by oba biskupy
byl posvtil. Tak stalo se v roce 868., a
zárove byli první žáci svatých apoštol,
prvotiny to kesanské z národa slovan
ského, na knze a jáhny vysvceni. Než
ale Bh dovedl zde život svatého Cyrilla
k cíli a konci, zemelf v roce 42. vku
svého, a byl pohben v kostele sv. Klimenta
v Eím, Methodj však vrátil se zpt do
Moravy jako první arcibiskup nov obrá-
cených zemí slovanských a došel tam ješt
ped koncem svrchu udaného roku. Snažil
se nejen na Morav ale též v zemích sou-
sedních království Boží šíitiakde už roz-
šíeno bylo, zvelebiti, pi tom však náš
svatý Methodj rozmanitá protivenství
snášeti a trpti musil. Bylo mu pekáženo,
úad biskupský svobodn vykonávati, musil
více než dv léta u vyhnanství zíti, ano
pevelice bylo zkormouceno zbožné srdce
jeho apoštolské nelítostným podezíváním,
jakoby víra jeho nebyla pesná.

Ješt jednou uchopil h\ú poutnikou
a vydal se na cestu do íma, aby ped
námstkem Kristovým z lichého naknutí
se obhájil a ospravedlnil.

.ímský papež, seznav nevinu svatého
biskupa, potvrdil mu všecka práva jeho,
a tak potšený a ospravedlnný navrátil
se sv. Methodj k stádci svému, kteréž
ješt nkolik let v pokoji ídil a spravoval,
až pak bohat útrapami a zásluhami vešel
„v radost Pána svého" (Sv. Mat. 25, 21.).

Jak ústní podání vypravuje, byl na
Velehrad s velikou slávou pochován. Toto
posvátné místo jest obzvlášt v tomto
roce tisícím po smrti svatého vrozvsta
pedmtem naší zbožné úcty.

Z toho, co jsme pravili, seznáte, milí

diecesáni, že Morava má dležité píin}',
aby velikého apoštola svého Methodje
u vdné památce chovala a tento rok
radosti a milosti, jakožto rok jubilejní

konala

II.

Také my obyvatelé zem eské máme
píinu bráti podílu v jubilejní slavnosti

bratí sousedních. Cechy jsou sv. Methodji
k velkým díkm zavázány; vždy byl
hlavním šiitelem kesanství v Cechách
a tudíž právem nazvati se mže apoštolem
echv. Vliv jeho byl tak dležitý, že
bez nho by se kesanství v naši vlasti

nebylo tak rychle šíilo a rozvinulo.

v Bylo sice již r. 846 trnáct lechv
v ezn poktno, le píklad jejich ne-

došel obecného následování. Obrácení vlasti

naší na víru kesanskou v pravém smyslu
slova vykonal teprv sv. Methodj. Nebo
on to byl, jenž vévodu eského Boivoje,
když se týž u dvora moravského knížete

Svatopluka zdržoval, pro víru kesanskou
získal a s komonstvem 30 šlechtic jej na
Velehrad poktil. Jeho horlivosti a modlit-

bám dkovati sluší, že též Ludmila, svatá

cho Boivojova, s velkým potem pí-
buzných vévodových kest sv. pijala. Sv.

Methodj vyuil a vysvtil knze slovan-

ské, kteí se o další šíení a upevnní
nauky kesanské v Cechách starali. Když
vlada eský pijal víru kesanskou, tu
ovšem musil v Cechách znamenitý obrat

k lepšímu nastati. Tato zásluha pináleží
sv. Methodu a vybízí nás, abychom ctili

památku jeho.

Století našemu slouží ke cti, že rádo

a vdn oslavuje památku a zásluhy sou-
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kmenovcv, kteí skutky svými v djinách
proslulými jsou.

Tažme se však, prokázal-li kdo vetší

dobrodiní nkterému národu nad to, které

jej do ady osvícených národ kesanských
a do rodiny Kristovy uvedlo ? Schvalujeme,

že za dn našich na vdecké vzdlání ná-

roda veliká váha se klade, avšak opt se

tážeme, komu dlužno nejpednjší díky
vzdáti za veškeru vzdlanost, jíž se tšíme,
ne-li tm, kteí první školy u nás založili ?

Vyznejme, že naše vzdlanost jen na pd
kesanské vyrostla, a že rodní bratí Cyrill

a Methodj, kteí tuto pdu vzdlávali a

osóvali, Svatí byli, a že ji svým svatým
životem, svými peetnými útrapami a

obtmi jediné z lásky k Bohu a z lásky

ku spáse sveného lidu, zúrodovali a

pstovali.

Nezapomete tedy, že pda ze které

vypuila naše osvta, jest pda od ke-
sanských vrozvst vzdlaná, že jest

pda kesanská.
Proti této svaté zjevené víe za našich

dob mnozí bojují, udávajíce, že se nesrov-
nává s kulturou a vzdlaností, posmívají
se jí jako bláznovství

;
nedejte se mýliti,

držte se pevn pesvdení, že Bh klamati
nemže a že víra kesanská jest základní
podmínkou pravé mravnosti a blaha as-
ného i vného. Bez víry není pístupu
k Bohu, bez víry nestává ani zde na zemi
pravého štstí a pravé vzdlanosti. Kdyby
víra, ehož Bh nedopouštj, ze zemí našich
vymizeti mla, pak by se navrátilo staré

pohanství se šerednými následky svými a
veta by bylo po vzdlanosti, mravnosti a
blaženosti. Kterak už nyní bohužel jiný
panuje mrav a obyej než ped sto lety,

když víra kesanská ješt živji a astji
v srdcích lidských pebývala ! To jsou

1 smutné známky, kteréž nás vybízejí, aby-
chom se víry kesanské drželi, ji pstovali
a slovem i skutkem vyznávali.

Ano, milí diecesáni, vyznávejte svatou
víru, a svítí svtla vaše ped svtem a
tím zpsobem uctíte památku sv. patron
zemských Cyrilla a Methodje, kteíž pro
víru kesanskou žili, psobili a se pro ni

obtovali.

III.

Ute se, milí diecesáni, od sv. patron
zemských Cyrilla a Methodje netoliko
horlivosti u víe, ale též, co s tím spojeno,

lásce ku Stolici Bímskó a lásce k spolu-

bližním.

Akoli Cyrill a Method z výchova
pišli, nicmén nikoli biskupa Caihrad-
ského, nýbrž ímského biskupa za hlavu

církve uznávali.

Tlesné pozstatky svatého Methodje
ekají ve velebné svatyni Velehradské na
z mrtvých vstání, kdežto ostatky sv. Cy-
rilla v basilice sv. Klimenta v ím ná-

božn se chovají, to však má nám pipo-
mínati, že naši svatí apoštolov o to usi-

lovali, aby naše církevní
,

provincie ke skále

Petrove, na níž spoívá jednota Církve
katolické, živou a trvalou páskou u víe
na všecky asy pipoutali a pipevovali,
a jako svatého Methodje nevzýváme bez

svatého bratra jeho Cyrilla ponvadž jako
rodní bratí zárove nám pinesli svatou

víru a spolen ji hlásali, a v ím úty
z ní oba skládali, tak bume, dle uení a

píkladu jejich, vždy pevnou páskou od-

danosti a vrnosti se Stolicí apoštolskou

v ím spojeni, nebo jenom tam jest

stedišt svaté jednoty katolické.

Ostatky svatých apoštol Cyrilla a

Methodje jsou od sebe vzdáleny, avšak
jejich blahoslavené duše jsou ped trnem
Božím spojeny, a tak butež i vy, v Pánu
milovaní diecesáni, v duchu lásky Boží
spojeni se svými biskupy a knžími, a

teba by vás daleké prostory od svatého

Otce vím dlily, bute s Ním v jednot
víry a lásky spojeni, a ukažte skutky svý-

mi, že jste hodnými a vrnými dítkami
svaté Církve, jejíž nejsvtjší zakladatel

jest Ježíš Kristus, jenž loue se se svými
apoštoly, a maje trpti za nás, takto se

modlil: „Neprosím pak toliko za n, ale

i za ty, kteíž skrze slovo jejich uví ve
mne, aby všickni jedno byli, jako ty,

Ote, ve mn, a já v tob, aby i oni v nás
jedno byli: aby uvil svt, že jsi ty mne
poslal" (Sv. Jan 17, 20, 21.).

Pro lásku božského Spasitele prosíme
a napomínáme vás tudíž, abyste pevn
drželi se svaté víry katolické, abyste pe-

vn trvali ve svatém spojení s námstkem
Kristovým, abyste asto na nho v mo-
dlitbách svých vzpomínali.

Pro tuto lásku bute také svorni ve-

spolek. Týž Duch lásky Boží, který oba
svaté bratry, Cyrilla a Methodje pohnul,

aby k pohanským otcm našim vydali se

na cestu, aby jich ei se nauili, jich

mravy vzdlali a zušlechtili, jest i naším
údlem ve svatých Svátostech. Akoli
tato láska vždy více mizí ze svta, nic-

mén máme íditi se vždy dle slov, jež
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pravil Božský Spasitel náš, Ježíš Kristus

:

„Po tomf všickni poznají, že jste moji u-

eníci, budete-li mífci lásku jedni k dru-

hým" (Sv. Jan 13, 35.). Bez tohoto ducha
lásky byl by sv. Pavel zstal v Jerusa-

lem, a svtlo svaté víry nebylo by osví-

tilo krajiny ecké ; bez tohoto ducha lásky

nikdy by nebyli opustili svatí bratí Cy-
rill a Methodj vlast svou, nebyli by se

stali Slovany, aby Kristu Ježíši získali

národy slovanské.

V Krista milovaní! K takové obti
lásky, jakou svatí hrdinové Cyrill a Me
thodj nám pinesli, nevyzýváme vás, a-

však prosíme vás, abyste pro lásku Boží
od všelikého podezírání, zlehování, od

všelikého hnvu a nenávisti ustali, aso-
vého ducha národních rozbroj od sebe

zapudili, a na sob ukázali, že jste pra-

vými ueníky Kristovými.

Pemnozí, kesany se nazývajíce, ja-

ko nepátelé proti sob se staví a to pouze
proto, že k rzným národnostem se ítaj

a rznými jazyky mluví. To není jednání

pravých kesan, nebo tito vdí, že vši-

ckni lidé mají jednoho Otce v nebesích,

že všickni touž pedrahou krví Vykupite-
lovou jsou spaseni a k té samé blaženosti

vné ureni, že tudíž láskou bratrskou

sebe milovati mají. To uvažte, milí die-

cesáni! pispívejte k tomu, aby pokoj a

svornost panovaly mezi obma bratrskými

národy našich diecésí.

ídíce se dle uení Mistra Božského,

vybízíme milované diecesány své bez roz-

dílu národnosti, ab}' spolen k hrobu
svatého Methodje na Velehrad putovali.

Víme však, že pemnohým diecesá-

nm našim nebude možno dalekou pou
až na Velehrad výkon ati, a by zajisté

rádi tam svatému Methodji es zbožnou
vzdali. Za tou píinou vyznaíme nkteré
zvláš omilostné chrámy našich diecésí,

ve kterých slavnosti poutní na památku
blahoslavené smrti svatého Methodje ko-

nati se budou. Jména chrám urených
budou bhem píštího msíce oznámena.

IV.

Pi této píležitosti nesmíme opome-
nou ti, zetel váš obrátiti k jednomu ped-
mtu, jenž nám na srdci leží. Když ped
temi lety svatý Otec náš Lev XIII. o-

kružním listem apoštolským „Grande mu-
nus" úctu svatých apoštol slovanských

Cyrilla a Methodje veškerému svtu ka-

tolickému doporuil, a když za touto pí-
inou také z Cech do íma deputace se

dostavila, aby Jeho Svatosti díky vzdala
za slavný vnec, kterýž k úct našich
svatých apoštol námstkem Krista Ježíše

byl uvit, vyslovil tehdy svatý Otec pání,
aby obnoveno a osvženo bylo ono pra-
staré, dávnovké spojení otiny naší se

svatou Stolicí, které svatými apoštoly Cy-
rillem a Methodjem v život vešlo, aby
bývalá vzájemnost mezi katolickým náro-
dem eským a Stolicí apoštolskou, jak za
asu sv. Vojtcha, a pozdji za Karla IV.
a velikých biskup Arnošta z Pardubic
a Jana z Jenštejna pstována byla, opt
se utvrdila.

Jak vám, milovaní diecesáni, známo
jest, mají skoro všickni kesanští náro-

dové v ím své ústavy, v nichž jino-

chm, služb Boží se vnujícím, píležitost

jest uchystána, u vdách svatých vše-

strann se vzdlávati pod pedobrotivou
ochranou svatého Otce a uprosted nej-

slavnjších památek našeho svatého ná-

boženství.

Tchto výhod neocenitelných nemli
až posud klerikové našich diecésí.

Když pak eští poutníci o pouti slo-

vanské k hrobu sv. Cyrilla do basiliky sv.

Klimenta v ím piputovali, byl zavdán
svatému Otci podnt, uiniti pedbžné
pípravy k založení eské koleje neboli

semináe v ím. Nemalým jest nám po-

tšením, že práv v tom roce, kdy tisíci-

letou památku svatého Methodje oslavu-

jeme, zprávu podati mžeme, že blaho-

dárný ústav ten již byl oteven, a kojíme

se blahou nadjí, žo naši svatí apoštolov
zdaru a hojného požehnání^ od Boha mu
vyprosí. Ze eská kollej v ím otevena
býti mohla, k tomu pispla nadace eská
v ím ze zlatých as Karla IV., kteráž

znaným darem J. V. cis. Ferdinanda I.,

nezapomenutelného dobrodince, byla roz-

množena, dále píspvek z píjm diecés-

ních seminá, a konen jdary dobrodinc
zbožných; avšak vše to nestaí, a kollej

nemohla by se udržeti, kdyby nebylo za-

bezpeení se strany sv. Otce, že znanou
ás almužny, která mu od katolík z

ech každoron bývá zasýlána, k vydr-

žování ústavu eského vnovati bude.

Vdná láska k svatému Otci zajisté

pohne i vás, milovaní diecesáni, abyste

také dle sil svých k dílu tolik dležitému
pispívali, a tak dokázali, že velice sob
vážíte snahy a pée svatého Otce, jenž
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uctil velice zemi eskou zízením kolleje

eské v ím.
V Kristu Pánu milovaní diecesáni

!

Pomry asové, v kterých žijeme, pipo-
mínají nám ustavin, že nutno jest, aby-
chom u trnu Božího pomoci hledali. Ped
tisícem let pinesli svatí apoštolov Cyrill

a Methodj svtlo svaté víry kesanské
do vlastí našich, a tak zapuzena byla
temná noc pohanství. Za dn našich po-
kouší se nové pohanství, prostedky sta-

rými i novými k nám vniknouti. Nuže
proste s námi svaté apoštoly Cyrilla a
Methodje, aby u trnu Boha nejvyššího
na nás pomnli, za nás orodovali, aby ne-
bylo nám vyrváno svaté jich ddictví,

,
víra kesanská, mrav kesanský, vzdla-
nost kesanská. Pi slavnostech, které le-

tošního roku k úct sv. biskupa Methodje
konati, a pi kterých jej za pímluvu

j

vzývati budete, modlete se také za ony,
na jichž ramenou bím a zodpovdnost

' úadu pastýského spoívá, modlete se,

aby pastýi i stádo jednou hodni uinni
byli pijati korunu vné slávy.

„Milos Pána našeho Ježíše Krista a
i
láska Boží a úastenství Ducha svatého
budiž se všemi vámi -

(II. Kor. 13, 13.)

Amen.
Dáno v první nedli postní 22. úno-

ra 1885.

|

Bedich, kardinál a arcibiskup Pražský,
Josef Jan, biskup Kralohradecký.

I Emanuel Josef, biskup Litomický.
František Paulánský, biskup Budjovický.

KRONIKA.
Z Prahy. (Jmeniny.) Zítra slaví J. Emin.

nejdst. p. kardinál arcibiskup své jmeniny.
(Kéž Ho Bh na pímluva sv. apoštol Cyrilla

a Methodje, o jejichž poctu práv vydaným pa-
stýským listem vznešený církevuí hodnostá se

postaral, ješt dlouhá léta pražské arcidiecési

zachová.

*—
* Pobožnost 40-hodinPá koná se od

6.— 10. bezna u sv. Bartolomje v Konviktské
ulici, od 11.— 15. t. m. u sv. Štpána.

*—-* Spolek Arimatejský pochoval v

'únoru 107. chudých kestan v Praze; totiž

z obecné nemocnice 47, ze zemského blázince

120, z nemocnice Milosrdných bratí 8, z ne-
mocnice Milosrdných sester 26, z nemocnice
Alžbtinské 2, a z umrlích kaplí 4; letos již

186 osob. V tomto msíci vzdává výbor spol-

kový díky za udlené milodary okresním vý-

borm ve Veselí, Brandýse n. L-, N. Bydžov,
Jablonci, Smíchov, Chlumci n. C, Holicích,

ern Kostelci, Beroun, Sedlci, Libochovicích,

Kutné Hoe, Doln. Královicích, Jind. Hradci,

Železném Brod, Kašperských Horách, Lounech,

Volýni, Vodnanech, Král. Vinohradech a Tá-

boe; dále obanským záložnám v Neveklovc,

Uhl. Janovicích, Dobrušce, Rychnov n. Kn.,

Lysé n. L., Terezín, Slaném, Libochovicích,

Milevsku, Karlin, Holicích, Mšen, Žamberce,

Volýni, Polici, Dobíši, a okresní záložn v

Jílovém.

*— * Biskupem v Linci jmenován bude na

jisto dr. Arnošt Muller, kanovuík, rektor ví-

denského semináe. Dr. Muller jest narozen v

Jiících, okresu krumlovského na Morav r.

1822 a r. 1846 byl vysvcen na knze. Cír-

kevní vdecké dílo, jež sepsal a které se na-

zývá „Theologia moralis, u jest zavedeno v se-

mináích co kniha uebná. — Lvovským me-
tropolitou jmenován biskup Silvester Sembra-
tovi. Kanovník dr. Pelesz jmenován ecko-
katol. biskupem v Stanislavové.

*—* Biskup zemel. Biskup Ignác Paoli

z Bukurešti, který v tchto dnech do Vídn
zavítal za tím úelem, aby konal sbírky ve

prospch chudého svého katolického stádce v

Bukurešti, byl rann v jednom Vídenském ho-

stinci, v nmž se ubytoval mrivicí. Zemel
v pátek 27. února jsa stár 67 rok. Mrtvolu

apoštolského toho knze odvezli do Bukurešti,

kde bude v poctivosti pochována.

*-* Jubilejní ítárna na Velehrad.

K vzácnostem první tídy, jimiž slavnostní vý-

bor pro pout Methodjskou na posv. náš Ve-
lehrad pekvapiti hodlá, patiti bude bez od-

poru jubilejní ítárna. Veškeré asopisy, všech

odstín a barev, zejména politické a zábavné

asopisy slovanské, též pak jinojazyné budou

zde vyloženy. Pokud zaátky této ítárny, ji-

miž zkušená a dovedná ruka dp. P. Jos. Vy-
kydala, dkana na Velehrad práv se zabývá,

nás pouily, bude zaízení jubilejní ítárny ne-

jen ve všem a všude pístupné, vhodué, avšak

i o pohodlí tu bude postaráno. V téže nalézati

se bude oddlení dopisovatelské, kdež každé-

mu poutníku cizinci i domácímu vším náiním
ku psauí i potebami bude poslouženo, aby do-

pisy své obstarati mohl.

*—* Skvlý dar. Mnohé obce na Mo-
rav a i v echách objednaly u kesanské aka-

demie v Praze bohoslužebná roucha, bohoslužebné

nádoby, prapory, obrazy i sochy, okázaly svou

radost; nad tím, že se jim dal Pán Bh dokati
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památného jubilea tisíciletého úmrtí sv. Metho-
déje. Vnituí rados jejich jeví se zevn, oslavují

skutkem a ne pouze slovem naše sv. apoštoly,

po Pánu Bohu pední dobrodince národa slo-

vanských. Zvlášt však nžným darem obmyslili

svatyni Velehradskou bývalí i nvnjší bohoslovci

Olomouckého arcib. semináe totiž všichni cho-

vanci jeho od r. 1869—1885. Uinivše mezi

sebou sbírku objednali u kesanské akademie

v Praze ktitelnici, jejížto cena obnáší tém
ti tisíce zlatých. Jest to vzácné dílo, které má
na vné asy ve svatyni Velehradské pipomí-

nati prvni ktitele národ slovanských. Tšte
se šlechetní dárcové, až ji uvidíte, jest zajisté

nejkrásnjší ze všech ktitelnic v Cechách a na

Morav. Zhotovena jest dle nákresu architekta

Barvitia oj chvaln známého sochae Gianiho.

Pan architekt zase tímto dílem ukázal, že ná-

leží mezi pední umlce v Cechách. Ktitelnice

jest zvýši dosplého lovka, z krásného karar-

ského mramoru zhotovena, rozlinými ozdobami

zejména andlskými hlavami okrášlena. Víko
jest devné a nalézá na nm socha sv. Jana

Ktitele, pak obrazy sv. apoštol Cyrilla a Me-
thodje, sv. Jana Nep. a sv. Jana Sarkandra.

Aby se vzácné dílo nepoškodilo, bude kolem

nho mramorové zábradlí, které též již doho-

toveno jest. Obrazy maloval professor Sequens.

Aby se nemusilo celé víko otvírati, jest to za-

ízeno tak, že se dá postranní jedna deska

otevití, kterým otvorem se mže voda kestní

nabírati. Ktitelnice bude co nejdíve ve chrámu

Velehradském postavena. Potší se z ní veled.

p. dkan Vykydal a jeho vrný druh d. p.

Vychodil, kteí též znanou ástí k tomuto

skvlému daru pispli.

JLiterární oznamovatel.

*—* „ Výklad malého a stedního kate-

chismu blah. Kanisia." Vzdlal Jakub Pro-

cházka, professor katechetiky pi bohosloveckém

ústavu v Brn Díl I. Tiskem a nákladem knih-

tiskárny benediktin rajhradských. Za doby,

kdy se katechismy a výklady jejích množí, tebás

velká ás jich nevyhovovala pravému úelu,

jest velevítána kniha téhož oboru nepíliš ob-

jemná, ale jadrná. Již po mnohá léta studovali

bohoslovci brnnští podle lithografováných ped-
nášek p. spisovatelových, ale konené nadešla doba

a professor Procházka odhodlal se k tomu, výklad

katechismu vydati tiskem. Uinil tak, ponvadž
byl ze mnohých stran o to žádán. Že ho o to

prosili, jest výbornos spisku píinou. Jak do-

slechli mnozí páni katechetové a uitelé, že se

dílko to tiskne v hojném potu se pihlašovali

domnívajíce se, že velmi dobe se hodí a vy-

hovuje pi vyuování školním. Avskntku! Není

to pouze naše mínní, nýbrž všech, kdo ji etli

nebo podle ní náboženství vyuují. Není úelem
slov našich, abychom se pouštli do rozboru

a kritiky, tu ponecháváme mužm v tom oboru

kompetentním, ale míníme na spis ten pouze
upozorniti vid. duchovenstvo a pp. nitele, jimž

jest též sv. náboženství vyuovati. Jak se do-

vídáme, chystá p. spisovatel druhý díl výkladu

do tisku, jenž bude zajisté rovnž tak zdailým
jako díl prvý. Felix.

*—* „Ržový vneek" uvitý z rozliných

pobožností ku poct nejsv. a neporušené Panny
a Matky Boží Marie, královny sv. Ržence. —
Rukov pobožností pro každého ctitele Marián-

ského, zvlášt pak pro spoluúdy bratrstva živého

ržence, uspoádaná od Ignáce Bílka, faráe a

bisk. notáe v Bartošovicícn. Tetí opravené a

rozmnožené vydání, které schválila nejd. kon-

sisto Kralohradecká. V Praze, nákladem B.

Stýbla. Tato objemná modlitební kniha rozvrhuje

se ve 13 ástí, v nichžto se pojednává o rženci

radostném, žalostném n slavném, o sv. rženci
k sedmeru radostí Panny Marie, o sv. rženci

k sedmeru bolestí Panny Marie, o hodinkách

k sedmeru bolestí Panny Marie, o Kížové cest

Mariánské, o pobožnosti k neposkvrnnému Srdci

Panny Marie, o svatém rženci za duše v oistci,

o májové pobožnosti, o modlitbách a písních

na svátky Panuy Marie, o nejpotebnších mo-

dlitbách a písních k domácí i veejné pobožnosti,

o písních mariánských vbec. Všude potkáváme

se s kratikými rozjímáními, s pknými písnmi

a vzornými modlitbami. V úvodu pojednává se

o pobožnosti ržencové, o bratrstvu živého r-
žence, o jeho zaízení, o pístupu do bratrstva

a o povinnostech jeho úd. Tato modlitební

kniha zvlášt pro naši dobu se hodí, nebo sv.

Otec Lev XIII. sám jsá horlivým ctitelem sv.

ržence svými okružnými listy již dvakráte a

sice 1. záí 1883 a 30. srpna 18*4 vrné
kesfany vyzýval, áby utšená pobožnost tato,

která u mnohých již v zapomenutí picházela,

k dívjší vzácnosti a sláv se povznesla.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli

:

P. Emerich Ebenstreit, knz . Františkánské-

ho, 7. února 1885, (nar. 7. záí 1810, vysv.

29. ervence 1838;)



115

. Karel Schiller, admin. chrámu P. a sv. Jií

v Praze, 27. února 1885, (nar. ve Vykáni

7. pros. 1816, vysv. 3. února 1839).

Vyznamenán jest

:

. Jos. Vyhnálek, býv. far. v Štnovicícb, obdr-

žel exposit. canon.

Ustanoveui jsoa

:

. Karel Vondruška, kapl. ve Velvareeh, za

zatím, katech, pi mšf. díví škole v Žižkov
;

Frant. Vaško, katech, pi mš. díví škole

v Žižkov, za zatím. kapl. v Michli.

p. Jos. Laštovika, koop. v Ó. Brode, za ka-

tech, pi méš. škole tamže;

p. Frant. Zalabák, za II. katech, pi mst.
díví škole Smíchovské;

p. Frant. Skrbek, koop. Vodolský, za admin.

v Keovicích

;

p. Vojt. Koka, admin. Keovický, za far. v

Kadošovicích.

Uprázdnné místo:

Verméice, fara patr. nábož. matice, od 2.

bezna 1885.

Jr*l#0volíi IIí-

Katolíci, echové!
Nejdstojnjší Biskupové eští spoleným listem pastýským ze dne 22. února b. r.

vyzvali vících, aby se súastnili slavností, kteréž na Velehradé Moravském u hrobu sv.

Methodje ped 1( 00 lety zesnulého kouati se budou.

Katolíci, echové! My zajisté ochotni jsme uposlechnouti hlasu nejdstojujších vrch-

ních pastý svých, ochotni jsme díky vzdáti za nesetná dobrodiní, jichž se nám psobením
sv. bratí Cyrilla a Methodje dostalo.

Souvrci naši Moravští nás pozvali a my se srdcem radosti plným vyhovíme to-

muto pozvání.

Kéž krajané naši slovanští i nmetí toutéž mrou v poutích na Velehrad se súastní

;

nebo a oba slavní svtcové tito vším právem nazývají se apoštoly Slovanv, mají nicmén
katolíci nmetí v echách podstatnou píinu, nby je ctili jako muže, jimž obzvlášt d-
ovati sluší, že náboženství naše svaté v drahé vlasti naší vrch obdrželo, že píslušníci obou
azyk stali se dítkami té samé svaté církve katolické.

Kéž synové obou národv, úzce sdruženi jsouce, nad hrobem sv. Methoda Boha chválí

a za to prosí, aby páska kesanské lásky vždy pevnji a nžnji všechny obyvatele milé

vlasti naší spojovala.

Celý tento rok jubilejní bude se na Velehrad konati zpsobem slavným. Obzvlášt ná-

sledující slavnostné oktávy mají tvoiti vrchol slavnosti a sice od 6.— 13. dubna na památku
úmrtí sv. Methoda, od 5.— 12. ervence jakožto v oktáv výroní slavnosti církevní sv. Cyrilla

a Methodje a posléze od 15.—22. srpna v oktáv Nanebevzetí Marie Panny, jížto chrám
Velehradský jest zasvcen.

Jest žádoucno, aby pout z ech nekonaly se všechny na jednoa, nýbrž aby na
celý rok se rozdlily a stídav z rzných krajin vlasti podnikaly a to zejména od msíce
kvtna až vetn do srpna.

as, kdy pout z ech se podniknou a ze kterých míst vyjdou, pozdji oznámíme.

Aby se však pout ty všeobecn možnými staly, bylo od všechnéch editelstev želez-

ných drah k naší žádosti poskytnuto znané slevení cen jízdných. Slevení toho úastným se

stane každý poutník Velehradský, vykáže-li se legitimaním lístkem vydaným od nížepsaného
komitétu. Taktéž bude dle možnosti postaráno, aby každý poutník ml píležitost, opatiti

sob písteší a potebného oberstvení na Velehrad aneb neprodlen zpátení cestu do ech
nastoupiti. Velmi žádoucno jest, aby se po celých echách nalezli horliví mužové, kteí by
jako jednatelé s námi ve spojení vešli a se v píin upravení vlak poutnických z té které

krajiny s námi dorozumli.

Úkolem tchto jednatel bude obzvlášt, aby poutníkm legitimaní lístky opatili a

pibližný poet tch, kdož rzuých vlak poutnických súastuiti se chtjí, nám záhy oznámili,

abychom zavas jak o nutnou dopravu tak o hmotné opatení jakož t.iké o návrat poutník
postarati se mohli.

Bližší vypsání cesty, kterouž z rzných konin vlasti naší na Velehrad dostati se lze,

a eho jinak v píin pouti na vdomí uvésti potebí bude, oznámíme ^svým asem bu
prostednictvím veejných asopisv aneb i zvláštním ohlášením.



Kdokoli si njakého vysvtlení peje, kdokoli radon i skutkem snahy naše podporovati
zamýšlí, raiž dopsati nám pod adresou: „Kuraitét pro slavnost Velehradskou v Praze . p.

365— III a my ochotn všelikému pání vyhovti dle nejlepších sil se vynasnažíme.

Koníme heslem: Vzhru na posvátný Velehrad! Bh žehnej jubilejní slavnosti svato-

Methodjské

!

V PRAZE, v únoru 3885.

Z komitétu pro slavnost Velehradskou.

Karel hrab Schonborn,
pedseda.

Th.-Dr. Klement Borový, Karel Ervín hrab Nostic,
I. místopedseda. II. místopedseda.

Mansvet Adámek, fará. — * Karel hrab Buquoy. — Josef Carboch, mistr truhláský. —
František Chlum, editel kra. — Ferdinand hrab Chotek. — .Rudolf hrab Chotek. —
Václav Cekán, továrník. — *JUDr. Josef Dašek, advokát. — Václav Dittrich, majitel domu.
— Jan Dorovin, profesor. — Josef Doubrava, Theol.-Dr. a místoeditei semináe. — *Jan
Drozd, gymnasijní profesor. — Karel Duchek, profesor a zemský poslanec. — * Josef

Fórster, profesor pi konservatoi. — Jan íritz, majitel domu. — Jos. Goppold, majitel

domu. — Petr Hanuš, kn.-arcibisk. almužník. — Ed. Harnisch, kupec. — Jan Havl, ka-

novník a fará. — Alexander svob. pán Helfert, — Jan Heman, akademický malí. —
Robert baron Hildprandt. — Bedich Hingst, kn. arcibisk. notá a fará. — Jan Hirsch,

klenotuík. — Dr. Václav Hlavatý, profesor. — * Antonín Hora, generální viká. — Josef

Houžvika, katecheta. — Theol.-Dr. František Hrádek, metropolitní kanovník. — Ant. Hra-
zánek, majitel tiskárny, — Dr. Josef Hubáek. — JUDr. Jan Jeábek, zemský poslanec. —
Josef Jireek, ministr, m. s. — *JUDr. Edmund Kaizl, advokát. — Václav Kalbá, žurna-

lista. — Fraut. Koi, kanovník. — Zdenko hrab Kolovrat — * Theol.-Dr. František Krásí,

metropolitní kanovník. — Beneš Method Kulda, kanovník. — * Josef Kyselka, profesor. —
Jau hrab Ledebour. — Ferdinand Lehner, katecheta. — * Dr. Antoniu Lenz, kanovník. —
Ferdinand kuíže Lobkovic. — František princ Lobkovic. — Moric kníže Lobkovic. — Karel

kníže Lówenstein-Werthheim-Rosenberg. — Antonín Matyáš, tajemník kesanské akademie.

— Dr. Antonín Mezník, c. k. dvorní rada. — * František Micka, kanovník. — enk Mottl,

editel semináe. — Karel Musil, úedník sv.- Václavské záložny. — * Eduard Nebeský, ma-
jitel domu a pivovaru. — J. Neff, velkokupec. — Matj Novák, majitel domu. — Matj
Novotný, majitel domu. — P. enk Oehm, kaplau. — Ferdinand Oehm, úedník pi dráze.

— * Eduard hrab Pá ]

ffy.
— P. Gabriel Pechaek, katecheta. — Jan Pertl, pražský mšCan.

— Václav Petzold, hoteliér. — * Alfred baron Pfeill-Scharpfenstein. — Antonín Plichta,

pražský mšan. — Filip Podzimek, tajemník. — * František Pohl, fará. — Josef Pše-

nika, c. k. profesor. Jan Ramba, pražský mšan. — František Razák, kanovník a fará.

— Kvto rytí z Rosenwaldu. — Jan Nep. RotUr, opat Bevnovský. — * Florian Seidl,

editel. — František Schónbeck, editel. — * Karel Schwarz, svtící biskup. —
v
* Adolf

Josef kníže ze Svarcenberk. — * Bedich princ Svarcenberk. — Karel kníže ze Svarcen-

berk. — Josef Slánský, fará. — Dr. Rupert Smolík, profesor. — Jan August Starý, e-
ditel kru. — *J. títauss, majitel domu. — Václav Štulc, probošt. — Th.-Dr. Jan Sýkora,

kaplan. — Jan lengler, zlatník. — Frant. hrab Thun-Hohemtein. — Jar. hrab Thun-

Hohenstein. — Zdenko hrab Thun-Hohenstein. — Hrab Lev Thun-Hohenstein, c. k. tajný

rada. — *JUDr. Hugo Toman, advokát. — Rud. lotzer, kupec. — K. Urbanec, editel

živnostenské banky, — AI. Vavruška, majitel domu. — Karel Vendalák st., majitel realit.

— * Vilém Vlek, purkmistr. — * Josef Werthmuller, majitel domu. — Gustav rytí z

Wiedersperg. — * Hrab Eugen Vratislav. — * Jií Wuschanski, kn.-arcib. notá a editel

semináe. — *JUDr. Jan Zavadil, advokát. — Josef Zavázal, pražský mšan. — Frant.

Zbiral, majitel domu. — Jindich baron Zessner z Spitzenbergu. — * Josef Zvina, intendant.

— Václav Žižka, pražský mšan.

*) Hvzdikou oznaení lenové pináleží užšímu komitétu.

Tiskem kníž, arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

Sedm postních kázaní
o bolestech Marie Panny.

V. Bolest P. Marie.

Stály pak blízko kíže Ježíšora

matka jeho a sestra matky jeho,

Maria Kleofášova a Maria Mag-
dalena. Luk. 19, 25.

Na zíceninách Jerusalémských sedl
kdysi prorok Jeremiáš a se srdcelomným
žalem a zármutkem vzpomínal na ohavné
zpustošení svatého msta. I vzpomínal tu
na žalostiplnó dlouhé dny obležení, vzpo-
mínal, jak dítky pi tom hladem mrouce
o chléb volaly a nikdo nebyl, kdo by jim
ho lámal, jak nemluvátka hynula na uli-

cích msta, protože matky samy hladem
samy mrouce nemohly jich nakojiti. A
když pak rozhlédl se kolem sebe a vidl,
jak kameny, z kterýchž velebný chrám
byl zbudován, nyní rozmetány jsou po
rznu kolem, jak msto, jindy tak lidnaté
nyní opuštné a prázdné, když vidl dále,
jak hradby jeho strženy jsou a brány vy-
vráceny á nikdo není, kdoby picházel na
slavnosti do msta, když vzpomnl pak,
jak knížata a knží Boha pravého nyní
v zajetí krutém na bezích Eufrátu uBa-
bylona sedí a hoce pláí pi vzpomínce
na rodnou svou zem a sv. msto, tu po-

? jednou pukalo srdce žalem prorokovi, on
sype popelná hlavu svou, roztrhuje roucho
•na znamení trpké bolesti své, a s pláem
volá až se to ozývá daleko široko : „O vy
všichni, kteí jdete cestou pozorujte a
vizte, jestli bolest jako bolest má. u

Století uplynula od té doby, kdyroz-
lítostnný prorok píse svou žalostnou pro-

zpvoval ; lid vrátil se ze zajetí Babylon-
ského, Jerusalem zdvihl se opt ze zí-

cenin, znovu vystaven, znovu ozdoben
skvostnými paláci a novým skvostnjším
nad všechny budovy chrámem. A tu stojí

pojednou mimo msta na pahorku Golgot
ne prorok, nýbrž žena plna nevyslovitel-

ného hoe. Vlas její rozpuštn, ona na
smrt bledá, slzami mnjíc zalité oi. Rty
její jsou vyprahlé horkými vzdechy a hlu-

bokou vnitní bolestí, zrak její kalný a

mdlý, kdežto oi její hledí nepohnut na
jedno místo, na trpící dít její. A víte,

kdo je ta matka nejvýš zarmoucená? Maria
jest to, nejblah. Panna pod kížem Božsk.

Syna svého. — O pikrome již tedy nyní
a porozjímejme si dnes o páté bolesti

její o ukižování Božského Syna Jejího, a

bolest ta vyloudí nám zajisté slzu zármutku.

Pojednáni.

L
Marii P. opustili jsme pi pedešlém

rozjímání práv, an na cestu se vydává
za zástupem, vedoucím Božského Syna
Jejího na popravišt Kalvarskó. Než ne-

trvala dlouho kížová cesta a krátce ped
polednem samým dosáhl prvod vrchole

hory. A pakli podání prastaré o místech
tch, pravdu di, bylo to místo pamtiho-
dné. Tam na vrcholu Kalvárii bylo prý
místo, kde první z lidí Adam prý pohben
byl, po 900. letem kajicném životu svém.
— Malá chvíle sotva hodina uplynula od
poslední bolesti Rod. B. Avšak pro Marii

byla ta hodina delší než tisíc let. — Ona
pichází k ukižování Syna svého, aby
ješt trpí vytrpla bolest než-li ped ho-

dinou, když s Ježíšem na smrt vedeným

8
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kíž nesoucím na rohu ulice Jerus. se

byla potkala.

Nebo sotva že s pípravami katanó
hotovi byli, musí matka vidti, jak strhli

odv z posvátného tla Ježíšova. A pa-
matujte dr. pát. na to rozedrané tlo pi
biování. Vzpomete na ty bolesti, které

jste vytrpli sami, když snad z jediné jen
rány obvazek násiln byl Vám stržen. A
nyní vzpomete dále na to množství ran
Ježíšových, o jaká to nesnesitelná bolest

musilo býti pro nho ono ztržení roucha
Jeho. A sotva se to stalo, krvavé poíná
již divadlo. Pochopové již chápou se Jeho
pravé ruky, natahují, kladou na devo a
již jiný nasadil tupý heb na dla ruky
té, z nichž prýštilo se tolik milostí lidstvu

a první rána tžkého kladiva temn se

rozléhala. Svaté tlo zachvlo se bolestí,

oko však k nebi upené plápolalo láskou.

A nyní rána za ránou rozléhala se roz-

liným zvukem dle toho jak heb bu
maso neb žíly neb devo pronikal. Maria
slyšela všechno. Blízko místa totiž, kde
katanó Ježíše na kíž pibili, zíti lze nyní
kapli, Matce sedmi Bolestné zasvcenou,
tak vypravují všichni cestovatelé po sv.

zemi v knihách svých. Tehdáž na tom
míst byla prý skalní jeskyn a tam
odebrala se Blahoslyena Panna s Janem a
Magdalenou, nemohouc na hrozné pípravy
k ukižování patiti. Než Maria slyšela i

tam všechno. Kladivo dopadalo též na srdce

její. Ona pohlédla vzhru k nebi, mluviti
však nemohla, Jen Otec nebeský pochopil
tu ob bolestí jejího tolikráte jíž zlome-
ného srdce. Každá rána kladivem byla
pro ní vzláštní mucednictví. Z poí-
tejme' kolik tch ran kladivem zásadití

musili, než ruce na kíž pibili Spasitelovy
a než pipevnili jiohy, které tak asto
híšníky hledaly. i obraznost byla by sto

hrzu v duší Marie Panny sob ped-
staviti. Mám Vám dr. pát. popisovati co
cítila pi tom Matka? Necítiteli to sami,

marná by byla slova má. Mnohé matce
zdálo se, že heby vrážejí se do srdce,

když slyšela rakev v které milované dítko

její spoívalo, zabedovati a pedce to

bylo jenom mrtvé devo a v nm leželo

mrtvé již bezduché tlo. Avšak co pocí-

tila Maria pi vrážení heb do tla Je-

žíšova, vysloviti se nedá.

I píroda lkala zárove s Matkou Bož-
skou nad utrpením Pán. Zem chvla se

v útrobách svých, skály se pukaly, opona
chrámová se roztrhla, slunce zakrylo svou

tvá, tma veliká rozhostila se na zemi, a
zv poplašená náhlou mrákotou noní
hledala útulku, kde by se skryla. Umlklo
ptactvo v zahradách, i lidi pojímala hrza,
a to byl první paprslek milosti, který se

rozlil v srdcích jejich. Mnozí opouštli
dsné to místo. Matka však blíže pistou-
pila ku kíži.

Nyní vzhru pozdvihuje,

oi pláem zkalené,

a zas kvíli, když spatuje

nohy, ruce zranné,

ruce, které líbavala,]

které vždycky žehnaly,

nohy které vídávala,

jak k ubohým spchaly.

Ti celé hodiny visel Pán n Spasitel

náš na kíží, ti celé hodiny, kteréž Ma-
rii picházely jako ony ti dny, kdy v Je-
rusalem Ho hledala. První hodina utr-

pení nastává. Maria stojí u kíže. A blízko

ní stojí katané Syna Jejího, sedí vojáci

ímští, kterými nic nepohnuly ony neo-

byejné zjevy, pi smrti Pán, sedí a lo-

sují mezi sebou o odv Ježíšv, a tak vy-

plují mimodk, aniž by o tom vdli
jedno z proroctví královského žalmisty

Pán: „Rozdlili mezi sebou roucha má
a o odv mj metali los.

u A pi tom nová
bolest prohnala srdce Marie, novou trp-

kostí naplnno bylo její srdce pi pomy-
šlení, že snad zavlekou svaté to roucho
v peleše hích, kde v nestídmosti hýiti
budou.

Nej. Maria trpla nejen pro sebe ona
trpla i pro jiné. Ona pijala zloince, ktei
s Ježíšem ukižováni byli za syny své.

Ona prosila v modlitb vroucí o duše bez-

božník tch, Bh popál jí, že jednoho
pro nebe získala, že slyšela z úst Ježíšo-

vých blahá k nmu promluví ti slova:

Ješt dnes budeš se mnou v ráji. Ten byl

tedy zachránn, avšak tím vroucnjí Ma-
lia modlila se za druhého. A což modlitba
Matky Božské, první z lidí mla snad bez

vyslyšení zstati? O nikoliv! Z nebe je-

nom pršely milosti na nho, milost Boží
obletovala ho, klepala na jeho srdce, ona
spsobila, že srdce to krvácelo bolestí,

bázní, výitkami svdomí, ale on to byl

sám, který neotevel srdce to milosti Boží,

který zstal starým híšníkem až do sko-

nání svého. Maria pedvídala jeho osud
nešastný na vnosti, a že mu pomoci
nemohla to rmoutilo pes píliš mateské
její srdce.
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Než ac to vše ji zajímalo, pedce
hlavní pozornost obrácena byla k Ježíši

na kíži. A Ježíš mlel. Jeho krev vela
co ohe, štkajíc po kíží z ran Jeho dolu.

On blednul víc a více.

Druhá hodina utrpení zapoala. Tmlo
se víc a více a jen málo lidí stálo blízko

u samého kíže. Maria však vytrvala, A
tu poíná Ježíš opt mluviti. Zdálo se,

jakoby byl dlouho tajnou rozmluvu vedl

s Otcem svým nebeským, jako by se byl

pimlouval za híšníky a Otec nebeský
jakoby mu byl ekl: že hích ukižování
Jeho píliš velký jest, než aby byl od
Í)uštn tm, kteí ho zavinili, a protož vo-

al žalostn Ježíš: Ote, odpust jim, neb
nevdí, co iní A toto slovo v bodlo nový
me do srdce Marie. Již ten líbezný Jeho
hlas pronikal útroby její. Tak krásná byla

ta modlitba Jeho na kíži. Když mlení
perušil, nestalo se to posud k vli Matce
ani k vli apoštolu, aby jim slova útchy
promluvil. On pimlová se za híšníky, a

to nej horší, za ty, kteí ho ukižovali.

Maria slyšela to, porozumla pokynutí to-

mu, že i ona má následovati píkladu Jeho.

I puklé srdce Mariino rozšíilo se pi tchto
slovech a ona pijala celý svt v srdce to,

a obmyla jej slzami lásky. Slova ta ui-
nila z matky Božské, matku milosrdenství.

Než Kristus jí chtl uiniti matkou všech
lidí a proto otvírá znova svatá ústa svá
a dí k Marii: Ženo. hle Syn Tvj. A k Ja-
novi: Hle Matka tvá. Jana staví na své

místo, na Jana penáší všechno právo své,

aby i on Marii matkou svou nazývati mohl.
Než myslíte dr. pát., že Kristus jen Ja-
novi dal to právo Marii nazývati matku
svou? O nikoliv, v osob Janov celý svt,
všichni lidé zastoupeni byli, tudiž i my.
Maria od té doby stala se také matkou
naši. A pedce i to slovo Marii novou
bolest spsobilo. Ona vidla, jak Syn její

Božský o Ní se staral, jak ji miloval, že
postaral se jí o ochránce, když sám Jí o-

pustiti musil.

Ano Janovi jsi poruena
ale Jan sám opuštn,

Jeho mysl jest zranna
že jest Ježíš umuen.
Jan ta dušika milostná,

hoce musí kvíliti,

kdož t tedy pebolestná,

kdo té bude téšiti.

Ano, kdo té potší Maria, neb ješt
není bolest tvá u konce. Ježíš žije ješt,

ješt hodinu, dlouhou hodinu tetí mál
patiti na muka Jeho.

A práv nyní tlo jeho sv. bledne víc

a více, s krví ubíhá sil, žíze ho trápí a

Maria slyší jak volá pebolestn: Žízním,

i

Jaký to div ! Od veera nepišlo nic k
ústm Jeho, než nco vína se žluí, houba

I

s octem a Jeho vlastní krev. Heby pá-

lily v ranách jako ohe, oudy jeho od
hlavy až patám od biování rozedrány,

hlava od trní zbodaná. Krve ubývalo, ží-

ze se množila; ústa vysýchala, jazyk pá-

lil. Žízní mnohý již o rozum pišel. Nej-

horší smrtí jest umírati žízní. Jak kruté

utrpení to bylo, poznati z toko, že nikdy
si Ježíš nenaíkal, tuto však úpnliv vo-

lal: Žízním. — A matka? Vzpomeme jen

optn na slova písn znjící: Žízní prosí

umíraje, matka nesmí k dítti. — Ano ne-

mohla Mu pomoci Maria. Tys vidla Matko
B. jak rty Jeho se chvly, nemohla jsi

setiti ani krev s nich. Což bys byla dala

za kapku vody? Jak mnoho bys byla

trpla za ní. Než nemlo to býti. Ježíš

nadarmo volal. Avšak nikoliv nadarmo.
Volal, abychom poznali jak nás miloval,

co pro nás trpl. Tak jako žíznil po ná-

poji tlesném, tak žízní též po naši spáse;

ale i tato žíze ukojena nebude. Mnozí
ponesou známku ktu sv. sebou do v-
ných mak. Maria vdla to ze slov Sime-
onových i ze slov samého Krista a to ji

trápilo, že za mnohé nadarmo byla vylita

krev Jeho. O kéž by to o žádném z nás

neplatilo

!

Kalich trápení jejího není ješt dopit

na dno. Maria musila vídti Božského Syna
svého opuštného i od Otce nebesk., Maria
musí slyšeti jak volá: Bože, Bože mj,
pro jsi mne opustil. A již blížil se konec
hodiny tetí. Ob Ježíšova se dokonávala,

a bolest Mariina zvtšovala se mrou vyšší

a vyšší. Než strpení ješt, Matko bolestná,

ješt zbývá ti kapku poslední tu nejtrpí
dopiti z kalichu hokosti. Ty pohlížíš nyní
k Synu svému, a On hledí dolu k tob,
On hledí na tebe naposledy. Poslední

pohled platí tob Maria! Snad jsi již drahý
kesane pocítil, co to jest ten poslední

pohled umírajícího pítele, bratra, otce,

matky
;
tys vidl, jak chylí se již poslední

okamžik jejich, bolestí odvrátil jsi tvá
svou, abys nemusil patiti na poslední zá-

pas jejich, a pedce láska tob nedala, ty

ješt obracíš oi své na umírajícího, obra-
cíš je, abys zachytil ten poslední pohled
lásky, jakým na tebe hledí umívající. —

8*
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A tak to bylo u Marie. Maria hledí na
Ježíše umírajícího a Otec nebeský drží

jí v náruí svém, aby i ona nerozlouila
se životem tlesným pro velikou bolest,

kterou pociuje a oko Ježíšovo posledn
na ní hledí, pak ale obrací se k nebi,

z úst jeho zaznívají slova : Dokonáno jest,

oko se zavírá, hlava sv. klesá na prsa a

duše Jeho opouští tlesnou schránku, aby
odešla k otcm do pedpeklí zvstovat
jim, že spasení dokonáno. — A v pozdvihl
se vítr a rozplašil tmu, slunce vystouplo
a poalo opt svítiti, a Maria stála pod
kížem — Matka bez dítte ! O vy všichni,

kteí jdete cestou pozorujte a vizte jestli

bolest jako bolest její. O nikoliv, Maria
máti naše, nikdo tak netrpl jako ty, vždy
veliké jest jako moe trápení tvé. — JEle

vlhnou oi naše slzami, a pijmi Mátí ne-

beská aspo jednu z nich. jest to slza

zármutku nad tím, že jsme dobrým ped-
sevzetím svým tolikráte stali se nevrnými.

JI.

Znovu kižují kesané Ježíše, pakliže

nevrní se stávají dobrým pedsevzetím,
které byli díve pi sv. zpovdi uinili.

S lítostí spojeno musí býti pravé pedse-
vzetí t. j. pevná a upímná vle život

svj polepšiti. O spoítejme dr. p., koli-

kráte již jsme byli uinili pi sv. zpovdi
toto pedsevzetí a kolikráte jsme se mu
stali nevrni, kolikráte asi podobalo se

toto pedsevzetí kapkám rosy, které ráno
trávu a kvítí zdobí a sotva že pone slunce

háti, zmizí. A nebylo-li asto tak s pev-
ným pedsevzetím, které jsme pi sv. zpo-

vdi uinili? Zdaliž i ona nepodobala se

kapkám rosy, které zmizely, jakmile slunce

palivé pokušení poalo dolehati na lo-
vka. A pedce máme slibiti, máme pev-
nou vli mí ti, že se odekneme všech hí-
ch a všech píležitosti k nim; jak asto
jsme tento slib zrušili, jak asto podobali
jsme se žen Lotov, která a zapovzeno
mla se ohlížeti, pedce nemohla odolati

zvdavosti se ku své záhub. Jak asto i my
pohlédli zpt ku pokušení, a ono usmívalo
se na nás, ono lahodilo, pimlouvalo, vo-

lalo, a my slaboši jsme lákání podlehli a
zrušili slovo své. Ježíše znovu kižovali a

Matce B. znovu me do srdce vráželi.

Církev ve jménu J. Krista poruila nám,
abychom kvas hích všech vyvrhli ze

srdce svého a oblékli lovka nového dle

spravedlnosti. Jak asto stává se, že všech

hích kesan se odíká, jenom jednoho ne-

rad by se vzdal, ten jeden stal se mu nej mi-
lejším, stal se zvykem, stal se jeho zamilo-

vaným híchem, všech, chce se odíci, jenom
ne toho jednoho. A víš píteli emu se po-

dobáš, kdo takové pedsevzetí iníš? po-

dobáš se soše, která nemá podstavce, do-

m, jehož základní zdi jsou na jedné stran
podkopány. Socha i dm takový musí se

zititi. A to se staue také s tvým ped-
sevzetím, zíti se, vezme za své, pi sebe
menším pokušení. V díží, kde na chléb
se zadlává, nechává se zbytky od tsta
a díže se poklopí, aby pi píštím míšení
toto zbylé tsto kvasem proniknuté, znovu
zkvasilo, zkynulo a proniklo tsto ostatní.

A tak je to i s tvým pedsevzetím, pakli

se nevztahuje na všechny híchy. Kvas
híchu, náklonost k jistému híchu zboí
budovu tvého polepšení, pronikne celou

duši tvou. — Než ty máš drahý kesane
dále slibiti a pevn si umíniti, poukáži je-

nom nejtžšímu, že odpustíš ze srdce svým
nepátelm, že se jim dobrým za zlé od-

mníš (budeš- li chtiti státi se dokonalým).
Uinils tak pi poslední sv. zpovdi, ui-
nils pi pedešlých? Ci snad jenom polo-

vin bylo toto pedsevzetí tvoje? i snad
znova vzplanul hnv, zášt pi spatení
nepítele tvého? O vz pakli se to stalo

znova, si Ježíše híchy kižoval. A což pak,

pakli jsi nkoho o jmní, majetek pipra-
vil, máš vrátiti, vrátiti vše do posledního

krejcaru, vrátiti v tom stavu, v jakém jsi

to vzal, a pakli tob vc ta pinesla užit-

ku, pak tento užitek nepatí tob, ten

patí majiteli a i ten musíš vrátit, a i

škodu, jaká spsobena byla snad odejmutím
té vci, i tu musíš vynahradit. Pichází to

tob za tžko, vím rád, však není po-

moci tob, paklvrátiti nechceš, špatné jest

pedsevzetí tvé, marné pokání, marná na-

dje v odpuštní hích, ty Ježíše znovu
híchy kižuješ.

Pravý kajicník musí míti dv oi,

jedním musí pohlížeti do minulosti na
ty spáchané své híchy, a to má ho napl-

niti lítostí a druhým musí hledti do bu-

doucnosti, a toto hlední pináší nám pevné
pedsevzetí, upímnou a pevnou vli, žá-

dného híchu se nedopustiti. A pakli to

to není, pak jest veta po nadji na od-

puštní, pak znovu Spasitele kižujeme.
O zkoumejme pakli jsme to i my byli?

A co máme a musíme uiniti, pakli se

tak stalo?

Dnes nechrne téci z oka svého slzu
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zármutku nad nevdnosti svou a v srdci,

nech vyklií ona ošklivost nad híchem
spáchaným, ošklivost na tím, že pedse-
vzetí uinnému pi svátosti pokání tak

asto stali jsme se nevrnými. Nech
k této ošklivosti pidruží se pevná vle
v budoucnosti zvlášt zvyku híšného se

vystíhati. A ovoce spojených tchto sil

nech se ukáže v úplném obrácení již ped
pijetím svatých svátostí v tomto ase
velikononím, nech ukáže se ve skutcích
pokání, kqeró si sami uložíme. A trvalé

obrácení naše nech jest tím darem, kte-

rým zárove se slzou zármutku obdaíme
Marii Pannu a v odmnu stane se Ona i

Matkou naši, pravou milostnou, která vy-
mže nám dalších milosti na Synu svém.
Amen.

varii, v její páté bolestí postavili jsme
se s ní pod kíž jejího Syna, než my ne-

chceme, dr. p., toto posvátné místo opu-

stiti, až provodíme Pána a Spasitele na-

šeho v prvodu Matky Jeho k hrobu.

Dnes však musíme si ješt všímnouti n-
eho, co pedcházelo položení Pána do
hrobu, totiž probodení boku Jeho kopím,
snímání Jeho s kíže, a položení Jeho
v lno mateské. A to bylo práv, co šestý

me vrazilo do srdce Matky. To byla její

šestá bolest, to bylo co Marii matku bo-

lestnou uinilo. A jestliže andlové opustili

blaženost nebeskou, aby s Marii držící

mrtvého Syna svého v lnu svém plakati

mohli, ty dr. kes., žádnou bys slzu ne-

uronil nad bolestmi Matky své. O nikoliv,

to nemže býti, nech jen téci slzy své a

tentokráte a jsou to slzy nadje.
VI Bolest P. Marie.

A aj muž jménem Josef,

ten pistoupil k Pilátovi

a žádal o tlo Ježíšovo.

Luk. 23, 50.

Když Hágara musila opustiti dm
Abrahamv se synem svým Ismalem a
když syn její poal na pouští žízní umdló-
vati a umírati : tu položila pachole pod
jedním ze strom, které tam byly a od-
šedší sedla naproti, kouc : Nemohu se dí-

vati na to dít ano umírá. Hágara ne-
mohla tedy snósti pohledu na umírajícího
syna. Maria ale nechtla opustiti Syna
svého ani v nej vtších mukách, ano když
hlavy naklonil a ducha vypustil, trvala
ješt pod kížem a když Josef a Nikodém
sali mrtvé tlo s kíže, s úctou a láskou
vzala jej do klína svého, aby ho pipra-
vila pro hrob.

My stojíme nyní na poátku onoho
,
vcn památného týhodne, v kterém ona
veliká smírná ob za naše híchy pine-
sena byla. Ponoena v nekonené moe
bolesti a lásky Kristovy, halí se církev

j
dojemný smutek, aby tak smrt neleskóho

I ženicha svého dstojn oslavila. Hluboký
I žal jeví se ve všech modlitbách a oba-

dech jejich bhem tohoto nastávajícího
I svat. týhodne: v nmé bolesti ukazuje ona

j
na Golgothu a volá bolestn k vícím:
Kristus za nás poslušným uinn jest k

1 smrti a to smrti kíže. Bhem tohoto po-
svat. postního asu rozjímali jsma o bo-
lestech Marie P., my jsme se zárove s bo-

,

lestnou matkou v její tvrté bolesti potkali

;

s trpícím Ježíšem na jeho cest na Kal-

Pojednám.

I.

Zatmní slunce pestalo, veerní stíny

rozprostely se po zemi. Kíž stál ješt na
Kalvárii a ervánky po západu slunce o-

zaovaly mrtvé, bledé tlo visící na kíži.

I Hrzyplný dj byl ukonen. Mrtvé tlo
na kíži necítilo bolesti více, avšak srdci

matky pipravovaly se bolesti nové.

Ukižování jest smrt bolestná, hrozná.

Bu aby se bolesti dovršily, bu z jaké-

hosi milosrdenství, aby se smrt zrychlila,

lámaly se ukižovaným údy. Pochopové
již se blížili, aby vykonali dílo ukrutného
milosrdenství toho. Kladivo neb ty, mu-
sily býti tžké, aby rozdrtíti mohly oudy.
Hrozný to okamžik pro Marii Pannu, když
slyšela, jak temným zvukem praskaly údy
ukižovaných lotr, když slyšela bolestné

úpní jejich, vždyC jeden z nich byl i syn
jejího druhého mateství, Maria obrácení
jeho vyprosila. Avšak kde najdeme slov.

abychom vylíili bolest Její, když vidla
jak pochopové i tlu Ježíšovu se blížili.

Matce bývá i mrtvola Synova drahá

!

Pamatujete se dr. pát. aspo vtšina z nás
z novin, na nešastný osud císae mexic-
kého Maxmiliána. Když vyveden byl na
popravu, prosil vojáky, ktei ho zasteliti

mli, aby nemili na hlavu, nýbrž na
prsa, aby ho matka jeho, až pivezou jí

mrivolu jeho, poznati mohla. O která

matka mohla by na to lhostejn pohlížeti,

jak lékai mrtvolu dítka jejího rozezávají '.

;

A pedce nebyl žádný Syn tak milován
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od své matky jako Ježíš od Marie Panny.
Na zemi nebylo nic svtjšího nad mrtvé
Jeho tlo, nebo v tele tom, by i mrtvém,
sídlelo Božství. Jak chvti se musilo srdce
Její, když pochopové blížili se k tlu Syna
Jejího, aby Ho zohavili. Hrubé, neuctivé
dotknutí se bylo by rouháním, což teprvé
lámání oud? Hrozná to myšlenka pro
každého, což teprvé pro matku? Maria
nenaíkala sice, e její nerušila posvátné
ticho, nemísila se se vzdechy umírajících
lotr, avšak hlas modliteb její v nebi byl
slyšen, byl i vyslyšen. Suroví žoldnéi
piblížili se ku Kristu, vidli zsinalou tvá,
oi zavené, naklonnou hlavu, poznali, že
Kristus mrtev a upustili od zámyslu své-

ho. To stalo se, aby se naplnilo Písmo
koucí: Kosti v nm nezlámete.

Avšak v Písm sv. tme též i jiné

proroctví, které ihned mlo se vyplníti :

Pohlížeti budou na Toho, kteréhož pro-

bodli. I to se splnilo. Již nemla žádné
síly, pedce se ješt vzchopila a v tu hrzy-
plnou chvíli novou hrzu spatila. Srdce
Jeho probodeno, s vodou krev se vylila,

„ach kýž mn tak uinno" ruce lomíc
pravila. Snad z pochybnosti, jestli sku-

ten mrtev, snad z pouhé svévolnosti

pistoupil vojín a kopím prohnal bok Jeho,

srdce Jeho, až se kíž zachvl. Zachvlo
se i srdce matky, neb i srdce její bylo
probodeno. A probodení Pána kopím bylo
v oích matky tím nejvtším zloinem,
jakého kdy jen lidé na svt spáchali, ano
byl to zloin, který se žádným jiným po-

rovnati nedá. Vloupání se do svatyn Pán
a zneuctní její jakýmkoliv spsobem,
nic není ješt proti onomu zloinu. O na-

darmo bychom se pokoušeli tudíž vylíí ti

tu tvou bolest, Matko drahá, kterou jsi

pi tom pocítila.

Mrtvola byla majetkem úad a po-

chop a tito mohli s ní dlati, co chtli.

I kdyby ji zhanobili a nej vtší potupu jí

uinili, nemuseli se obávali trest ba ani

pedhzek. Když již za živa tolik potupy,

takových urážek dovoliti si na Kristu

bez trestu, eho by se báli, i kdyby sebe

surovji nakládali s tlem Jeho po smrti.

Než viz tu malý zástup bére se vzhru
ku Kalvárii. Snad nový zármutek piná-
šejí a spsobí Marii? O nikoliv. Jest to

Josef z Arimathie a Nikodém se svými
služebníky. Oba byli sice uedníci Ježí-

šovi ale pi tom bázHvi lidé. Josef byl

lenem vysoké rady, dobrý a spravedlivý,

on jediný z nich nesvolil k usmrcení Je-

žíše. Nikodém v písme sv. zbhlý muž,
tajn picházel ku Kristu, on to byl, který
si žádal jak nám sv. Evang. Jan zazna-
menal, od Pána pouení o ktu svatém.
Zvláštní to úkaz! Nyní teprvé když Kri-
stus byl mrtev nabyli odvahy vzdoro-
vati veejnému mínní aby prokázali po-
slední úctu Tomu, který zemel co zloi-
nec. Tu když ješt apoštolov se skrývali,

šel Josef k
v
Pilátovi,, aby si vyžádal tlo

Ježíšovo. Šastni to muži! Ježíš odmní
se jim za lásku jejich. Josef pinesl bílé

plátno, aby do nho z iobalil mrtvé tlo,

a Nikodém smíšeninu myrrhy a aloe okolo
100 liber. Blížili se k Matce, s hlubokou
uctivostí a úastenstvím vypravují jí co

uinili a prosí o dovolení, aby tlo sv.

z kíže sejmouti mohli. S nejvelejším
úastenstvím s bolestmi Matky, blíží

se na to ku kíži a iní pípravy k sntí,
staví žebíky, vystupují vzhru. A Maria
s Janem a s Magdalenou stojí bez pro-

stedn pod nimi. Což matko Božská, ne-
zdá se ti, jako by se staré asy vracely

k tob, vzpomínáš-li na Josefa, drahého
snoubence, který již v hrob odpoívá?
Vzpomínáš na to, jak asto jemu popáno
bylo dotýkati se sv. tla Syna Božího?
Nevzpomínáš si na to, že nyní byla by
to jeho povinnost, svaté toto tlo z kíže
sníti? Avšak on již odpoívá v pokoji,

popej mu ho Máti Božská, vždyŽ jiný

Josef, nastoupil na místo jeho.

Pozorn chvjící se rukou snímal Jo-

sef korunu trnovou, vypletl vlasy, a aniž

by se odvážil v tisknouti políbení na ní,

podával ji Matce. Na kolenou pijímá jí

Maria, s takovou zbožností, jakou žádné
srdce posud nebylo projato. Krev ješt
lpla na ní. S uctivostí vytahovali heby,
tžká to úloha, aby nezasadiii tlu mrtvé-

mu nové rány. O my rádi víme, že

andlé jim pi tom pomáhali. Do klína

Marie skládali podivné ty dary krví zbro-

cenó! Drahé ty ostatky obnovily znovu
bolesti její.

A teprvé bolest ješt tžší ekala Ji.

Pes ruce své má Matka rozprostené plátno,

ruce ty vztahuje vzhru, aby pijala

Syna svého, ztraceného Syna svého, který

se zase k ní navrátil, avšak jak se navrátil.

Pro lidi vzdal se své krásy a velebnosti,

dal jim svj život, i krev svou jim dal

v pehojné míe a když všechno rozdal,

navrátil se k Matce co mrtvola. Hle vizte

|

matku dr. p., vizte ji, jak práv tlo

i Syna svého z kíže saté pijímá do své-
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ho náruí. Posute její bolest. Je-li jen
pro bolest takovou jméno na svte? Tlo
se spouští, Josef a Nikodém je sotva snáší.

O budeš moci matko tíž tla a tíž zár-

mutku unósti ? O ano ! Jako milost sílila

Tebe díve, jako T Otec nebeský držel

sám ve své náruí, abys bolestí ducha ne-

vypustila, tak nestane se to také nyní.
Hle tlo se spouští s náruí kíže, jak dí

dobe sv. Beho Naziánský, do náruí tvé-

ho matko. A Maria pijmuvši tlo pesvaté
do náruí, zstává kleeti a klaní se tomu
tlu, s kterým i nyní ješt Božství zstalo
spojeno a s ní zárove uctu nejvyšší po-

kleknutím vzdávají Jan a Magdalena, Jo-
sef a Nikodém.

Na to zvedá se matka, sedá si a tlo
bée do klína svého, pravý to obraz matky
bolestné. O vy všichni, kteíž jdete cestou
pozorujte a vizte jestli bolest jako bolest

její. Aj hle, asy Betlémské pro tebe se

vrátily matko Božská, máš optn Syna
svého na lnu svém. Vedle stojí Josef,

Jan a Magdalena a ostatní ženy zastupují
místa pastý ; i andlé jsou zde, a obklo-
pují se svatou uctivosti posvátné tlo a
aby i dary ti král nechybly, pináší
Nikodém myrrhu a aloe k balsamování
mrtvoly. Vzpomínala matka na Betlém a
pedce jak všechno vypadalo jináe. V Be-
tlém leželo dítko usmívající se s tváemi
ržovými na klín jejím, a nyní chová
jeho mrtvolu, hledí' v jeho vyhaslé oi,
drží jeho studené ruce ve svých, a bledé
rty necítí mateské políbení jejího. Ten-
krát rozplývala se radostí, nyní rozplývá
se bolestí. Duše její již jest umdlena
jsouc zranná tolika memi bolestí, než pi
pohledu na dítko, zstává ona pedce
matkou, a s touže nžností mateskou,
s touže péi stará se nyní o tlo bezduché.
Hladí vlasy Jeho, ale nyní jsou vlasy ty
krví zbrocené, stírá krev s Jeho tla, za-
vírá zející rány, maže drahou mastí od
paty až k hlav, a každou z nich cítí

znova v srdci svém. -

Nikdy nebyla žádná duše tak sklíená
jako duše Mariina v šesté bolesti své.

Tžko bylo matce odtrhnouti se od Syna!
Avšak as kvapil, noci pibývalo, musila
tlo zavinouti do plátna. Ješt jednou po-
hlížela na Nj a pohled ten jí nikdy ne-
vymizel z duše a pak teprv zavinula Ho
v plátno. A pro tuto bolest Její nemli
bychom i dnes vnovati Jí jediné slzy,
slzy nadje?

H.

Tak jako Maria s toužebností ruce své

vztahovala vstíc Synu svému, aby jej

pijala, by i mrtvého do klína svého, po-

dobn toužilo celé lidstvo po dob, kdy
Bh viditeln pebývati bude mezi nimi.

Písmo sv. vypravuje nám, že byl as, kdy
Bh viditeln sprarodii našimi na svt
obcoval, a proto byl na svt ráj. Když
ale lidstvo urazilo Boha híchem, tu místo

lásky nastoupila báze ped Bohem. Pa-
mátka na ty doby, kdy Bh mezi lidmi

na svt dlel, udržela se u všech národ.
Víra v pítomnost Boha mezi lidmi jeví

se ve všech nábož. Bh zjevoval se lidstvu,

skuten již v Star. zákon, v ráji, Mojží-

šovi tu v hoícím kei, tu v ohnivém sloupu

na poušti. Zvláštním ale spsobem pebýval
vstánku a pozdji v chrámu Jerusalómskóm.
Ano v Starém zákon slíbeno bylo lidu

vyvolenému, že se Bh v tle lidskému

v osob Messiášov mezi lidem objeví. A
co slíbil Hospodin v Starém Zák. to vy-

plnil v novém. Miláek Pán sv. Jan
s radostí zvstuje vyplnní slibu toho

:

Vidli jsme slávu Jeho, slávu jednoroze-

ného od Otce plného milosti a pravdy.

Dostalo se lidem po em toužili. Bh
v lidské podob objevil se mezi nimi.

Lidé mohli Ho vidti, slyšeti, Jeho se do-

týkati. Po této zemi kráely sv. nohy Jeho,

slunce ozaovalo hlavu Jeho, hvzdy na

Nj svítily, vtrové tváe Jeho se dotý-

kali, hory a údolí slyšeli hlas Jeho, zem
tato pila slzu Jeho, pila i krev Jeho. Celý
svt stal se píbytkem Božím. Avšak dr.

v Kristu, Toho, po kterém toužil svt celý,

vidli jsme odpoívati co mrtvolu v ln
matky Jeho. Vstal ale z mrtvých, ale jen

tyrycet dní obcoval na zemi a pak ode-

bral se do slávy Otce svého. A má-li po
Jeho odchodu zem státi se opt pouští

bez Boha? Chtl-li Pán jenom tm nko-
lika tisícm, které ped 1800 lety žili, se

objeviti a ti milionové, kteí pozdji na
svt pišli, maji býti zbaveni toho vdomí,
že Bh žije uprosted nich ? Vždy i jejich

srdce touží po Bohu svém. Kdyby nyní
Bh více nepebýval mezi námi, pak by-

chom byli chudšími vru než ten lid Israe-

lský, který putoval k Jerusalemu, kde pe-
býval Bh jeho, pak bychom byli k po-

litování. Než Bohu díky není tomu tak.

Co Bh dá, to nebere nazpt. On dal Syna
svého a proto nevezme Jej nazpt. Sám
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Syn Boží ubezpeil nás o tom ka: Ne-
zanechám Vás sirotk, nýbrž zstanu s Vá-
mi až do skonání svta. A On splnil slib

svj. Doposud jest mezi námi pravý a živý
Bh. Ovšem není s námi tím spsobem
jakým s apoštoly obcoval, ponvadž doba
ponížení a potupy pešla a On požívati

ml slávy, kteréž sob i co lovk vydo-
byl. Avšak láska Jeho vynalezla proste-
dek, kterýmž pebývá mezi námi. On pe-
bývá a jest mezi námi ve zpsobách chleba
a vína v nejsv. Svátosti. O pedivná lásko

Boha našeho! Pokrm v ráji oloupil duši

o život, pokrm nebeský v nejsv. Svátosti

navracuje nám život; pokrmem oním ztra-

tili jsme nebe, stali jsme se všichni otroky
ábla a híchu

;
pokrmem tímto nebeským

navrací se nám nebe, udílí se nám síla,

bychom nepátely spasení našeho pemoci
mohli. Kristus pítomný v nejsv. Svátosti

stal se pokrmem naším pro duše, stal se

lékem k vyléení naších náruživosti — a
naše povinnost jest tudíž síliti se tímto
pokrmem duševním, požívati Krista samého
v nejsv. Svátosti, a to aspo jednou v roce

dle naízení církve.

Vlastní prospch náš, pée o spasení

duše naši, má nás již k tomu vésti, aby-
chom v pijímání nejsv. Svát. pomoc a

posilu hledali. K tomu zavazuje nás i

zejmá vle Kristova a rozkaz církve. A
pro hledí církev tak písn na to, aby
vicí v ase velikononím nejsv. Svátost

pijímali? Pedn proto, že v ase tom
Kristus nejvíce za naše híchy trpl, ano
v ase tom život Svj za nás položil, proto

má kesan v dob té, kdy Kristus za

híchy jeho trpl, híchy své si pipomí-
nati, jich litovati, z nich se zpovídati a

tlem Kristovým se posilniti, aby do nich

opt neklesl. Žádá toho dále i vdnost.
Jest to vle Kristova a sice poslední vle
Jeho. Den ped svou smrtí ustanovil tuto

nejsv. Svát., pikázal, abychom i my Ji

pijímali. Poslední vle umírajícího bývá
obyejn svatá a každý ji hledí vyplniti.

Proto jest-li nám na tom záleží, abychom se

posilnili u víe, nadji a lásce, abychom duši

svou zachovali v milosti Boží pro život

vný; nenechme se nadarmo k tomu po-

bízeti, bychom duši svou pokrmem tímto

posilnili. Avšak než k stotu tohoto nej-

istšího beránka pistoupíme, pipomeme
si slova sv. Pavla: Zkusiš sebe díve a pak
z toho chleba jez a z kalicha pij, nebo
kdo nehodn jí a pije, jí a pije sob od-

souzen. — Všimneme si jen jak sjímali

Josef a Nikodém tlo Ježíšovo s kíže.
Josef pipravil isté plátno, Nikodém pi-
nesl vonné masti. S jakou uctivostí pi-
jala Maria Panna tlo Syna svého ?

vS ja-

kou nžností ošetovala tlo to. Žádná
lhostejnost a nevážnost nemla u Ní místa.

Jen jednou za živoa svého konala tuto

službu a jak dstojn a jak velebn po-
ínala si pi tom. Tak jakoby denn se to

uila konati. O ume se i my dr. p. od
tchto zbožných osob, jak Ježíše do srdce
svého pijímati máme. isté jako to bílé

plátno, které pinesl Josef, bud svdomí
naše, prosté nejen híchu, nýbrž i všeliké

náklonosti k nmu. Jak ty vonné masti
vydávají vni, tak hleme, abychom srdce

své ozdobili ctnostmi, které Bohu jsou

líbeznjší než nejvonnjší masti. Maria P.

pijala mrtvé již tlo do lna svého, tlo
s nimž již nebyla spojena duše. my pi-
jímáme živé tlo i duši, Boha i lovka
do srdce svého. Maria mla jaksi právo
na Syna svého, my na Nj nemáme práva
nižádného a proto s tím vtší utou máme
Jej pijímati. A pijmeme-li Jej pi ve-

likononím sv. pijímání tak jako Maria
Panna pijala Ho do lna svého, pak se

vyplní to, za prosí knz ve mši sv. maje
sám pijímati nejsv. Tlo Pán, nebude
totiž sloužiti nám pijímání toto k odsou-

zení nýbrž ku spasení vnému, ono bude
nám zárukou píštího radostného spojení

s Kristem na vnosti, zde ale pramen
nevyslovitelného potšení, blažených slz

nadje, ve z mrtvých vstání naše. Amen.

Matina píse ranní.

Vstávejte pec dtiky
Ježíšek už vstal,

s oblohy sal hvzdiky,
v nebi uschoval.

Mnoho pro nás uinil

dnes náš Spasitel,

ptáka v hnízd probudil,

aby písn pl.

Vzal slunéko ohnivé

z temných úkryt,

aby svtlo záivé

plálo z blankytu.
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Pustil jemné vtíky,
aby zavály,

a slunené jiskiky
tolik nehrály.

Polím rukou požehnal

zrnm ve klasích,

vichry, boui odehnal

zamkl v oblacích.

V sad rozvil ržiky,
rád by vám je dal . . .

vstávejte pec dtiky,
když Pán Ježíš vstal.

J. Ježek.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování

)

Šel k dvátku, jež brzy také hlasit
etlo. Opravoval mu výslovnost, pízvuk
a uil tak skoro hodinu nejen mluvnici,
ale i sv. náboženství. Potom promluviv
ješt nkolik slov s matkou, vzal rý, jenž
stál v kout v síni a šel do zahrádky.

„Práce jest mi zábavou," pravil. „Jsem
šasten, když jsem u vás matko a když
jste veselá a dobrého rozmaru; ale as
jest drahý. Mám ješt okopávati celer a
víno. Eozprávjte zatím nco s Aninkou,
aby vám as utekl.

Sel do zahrady a zaal pracovati.
Chvílemi popocházel až ku plotu zahrady,
v nmž byl otvor bez brány a pozorn
vždy nkolik okamžik se díval na sou
sedni dm, jenž vzdálen asi sto krokv,
pozdvihoval svou slamnou stechu nad
vrcholky tešní.

Byl to dm mlékae Verhaevena, otce
Kateinina. Kolem byl ohrazen živým plo-

tem, v nmž byl pohodlný otvor, jímž
obyvatelé malého domku jiti mohli a pak
zahradou mlékaovou na ulici „Vysokou"
se dostati.

Když Simon pes všechnu roztržitost
brzy práci dokonil, vrátil se do domu a
ekl matce: „Již jest pl osmé; pjdu do
obchodu."

„Tak brzy?" pravila matka, hrozíc
mu prstem. „Jest teprve sedm hodin: Aha!
myslíš, že potkáš Kateinu !

"

„Opravdu matko, nestydím se piznati.
Ano touto dobou vracívá se domu. Ješt
nebylo ani pt hodin ráno, když šla do

msta s mlékem. Potkám-li ji, poprosím,
aby za vámi pišla a zanesla vás s židlí

nkam na slunce, na erstvý vzduch.
Svlékl domácí svj kabát a vzal si

svrchník, který také již nebyl nový, ale

slušel dobe, tak že každý kdo ho neznal,

myslil, že jest syn njakého zámožného
obana. Potom podal ruku sestice, objal

matku a vyšel. Šel pšinkou, jež vedla

k východu sousedovy zahrady a brzy pi-
šel do „Vysoké" ulice.

Nespchal, neb ml ješt dosti asu
;

šel pomalu doufaje, že potká tu, s níž

setkati se chtl. Vskutku, ješt nebyl da-

leko od domova, když radostn vykikl.
V tom okamžiku událo mu se vidti

mladé dve na rohu ulice, jež zdaleka
kývalo hlavou usmívajíc se. Kráela vedle

malého vozíku, jenž byl naplnn nádobami
pro mléko a tažen velikým psem.

Jakmile zvíe mladíka spatilo, pro-

zrazovalo jako jeho min dá paní velikou

radost, siln štkalo a tak bželo s vozí-

kem, že ho dve musilo chytnouti a za-

držeti, aby vz nepekotil a náklad všecek
nerozbil.

Mladá mlókaka byla silná, zdravá;
tváe jí jen kvetly, oi mla živ modré.
Na hlav jí sedl špiatý epec s kídly,
a nad ním široký klobouk, od nhož tka-

nice poletovala a visela až na ramena.
Šátek barvy svtlé mla pes prsa uvá-
zaný, malý kabátec s kvty, modrá sukn
a bílá zástra byl její oblek.

Akoli se její úprava zdála býti chu
dobnou, nepatrnou, pece jí všechno pkn
slušelo a kdož ji neznali jménem, íkali

jí: „Mladá mlókaka ze Zeleného Koutu."
Oba mladí lidé zdaleka již na sebe

se dívali oima záícíma a radostí planou-
címa, jazykem tajemným, jímž duše za
nkolik okamžik více ekne, než by lo-
vk za nkolik dní povdl. Tak když se

sešli z poátku nic nemluvili, než o v-
cech obyejných, ledabylých.

„Není- li pravda Kateino, dnes jest

pkn?" ekl mladík.

„Ano Simone," odpovdla, „dnes bude
strašné horko a tak dobe by bylo, kdyby
byla njaká boue, kdyby . . . Jdi, Turku,
neštkej tak nezpsobn!"

Musila se vzadu o vz opíti a držeti

ho, nebo Turek se i s vozíkem hnal na
Simona, lízaje mu ruce.

„Turek jest do tebe všecek zamilo-
ván," ekla žertujíc. „Bezpochyby mu dá-

váš nkdy njakou pochoutku."
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„Není pravda, Kateino; nebohý Tu-
rek se ídí vtou: Pátelé našich pátel
jsou též našimi pátely. Miluje, koho ty
miluješ . . . Hle, lehl si na zem, jakoby
mi chtl íci : Nyní si pohovo s Kate-
inou."

„Ohltoho nezpsobného," odpovdlo
dve, zadržujíc psa, aby mohlo íci, co
my dávno již víme. „Jak se dailo dnes
ráno tvé matce?"

„Dobe, velmi dobe; cítí již, že jest
zdráva; s velikou chutí jí; smje se a žer-
tuje jako malé dve,

„Mezi námi eeno, nemla js^m na-
dje, že by se uzdravila. Jak jsi šasten,
Simone!"

„Ach! Kateino, ani vyšloviti ti ne-
mohu. Každého dne stokráte pozdvihuji
oi k nebi, ani nevda: má vdná duše
nezná než uznání. Kdyby mi matka ze-
mela, kolik let bych plakal, Kateino;
nemohu zapomenouti na otce, akoli jsem
byl malý chlapec, když zemel. Matka
sama zstala s dvma malýma dítkama,
z nichž mladší ani choditi samo neumlo.
Nezbývalo jí, než aby pracovala, namá-
hala se, všech zábav se zíkala, abych jen
do školy chodit mohl. Pomysli si jen;
není k práci zrozena a byla nucena nko-
lik let práti ve vojenské prádeln a o mne
a o sestru se starati. Není-li její hrozná
nemoc než následek námah a obtí, které
pro mne zkusila? A já bych ji nemiloval?
Nemi bych ji milovati ze vší duše své,

ze srdce vdného? Pak bych nebyl ho-
den ani hodiny více žiti."

„Zajisté," pravilo dve, pemýšlejíc
o slovech Simonových

;
„dobe vím, matka

tvá jest velice dobrá ; nemyslí než na své-
ho syna, nesní o nikom než o synu. Ach

!

jak te asi tší život Šimone, když vidíš,

že se uzdravuje!"
„Ano Kateino," ano odpovdl roz-

pait, „byl bych velmi šasten, kdybych . .

.

Ale ne, nechci o tom mluviti; ty si dláš
ze mne smíchy a nyní poád myslím na
onoho hejska a nemohu erného mraku
z mysli vypuditi."

„Syn lékárníkv," ekla se smíchem.
„Ano, Isidor Pommedepin. Zaíná mne

jeho poínání velmi mrzeti. Toí se po
celý den okolo domu tvého otce. Piznej
se sama, každé ráno, když neseš mléko
do msta, eká na tebe na ulici a vypra-
vuje ti všehjakó píjemné vci."

„Ale Simone, poslouchám sice jeho

nudné poklony, nedávám však nikdy po-

zor. Jedním uchem poslouchám a druhým
to vychází. Nemohu ho pedce od sebe
zahnati."

„Vzmuž se Kateino
;
syn lékárníkv

jest hejsek a u všech všudy nezaslouží,

abys ho milovala."

Dve se smálo.

„Ty se mi smješ, ekl smutn Šimon,
ale nikdo není pánem svých citv. asto
mám takovou zlos na Isidora, že, kdyby
mi v tom okamžiku pišel na oi, nevím,
co bych mu udlal. Ale vím, že by tím
pak jenom mé dobré jméno utrplo ; a

pak jest ješt jiný dvod, bez nhož ..."

„Nuže, snad nebudeš žárliv na hocha,

jenž jest hrbatý a škaredý, nosí modré
brýle, aby nkde na rovné cest neupadl

;

zkrátka na njž mi se písloví udláno
býti zdá: „Není dudka bez chocholka a

hlupce bez pýchy." Máš špatné mínní o

sob Simone a ješt horší o mn. Myslíš,

že jsem slepá, že se toím dle toho, kam
vítr vje? Zapu takové nesmyslné my-
šlenky. Vysmívám se Isidoru Pommede-
pinovi. Podívej se radji na Turka. Dle
tvých vlastních slov Turek také nenávidí

koho já; vždy by velice rád pokousal Isi-

dora a nedávno, když ho chtl pohladiti,

pes ho kousl do ruky. Lépe by bylo Ši-

mone, kdybys radji hledl vydlati více

penz, abychom konen mohli opravdov
mysliti na upravení svých záležitostí ; ne-

bo piznávám se ti, pechází mne skoro

trplivost."

Když tato slova dve povdlo, mla-

dík žalostn zavzdychl a Kateina se na
upen dívala a zahlédla na jeho tvái
úsmv. Simon dojat, koktal : „Díky, Ka-
teino. Ah! iním co mohu, ale doba jest

nyní nepíhodna.

"

„A nemže se brzy pevrátiti, Si-

mone?"
„Zdá se mi, že ano milá Kateino

!

V posledním msíci dobe se mi dail ob-

chod. Také jsem minulý týden koupil pt
mr jemene."

„Jemene?"
„Ano, ale popáleného, chci ho dáti

slepicím ; a nkolik balík kávy téhož

druhu, na nmž jsem nedávno 15 zlatých

vv dlal. Piítej pak k tomu službu mou
jako pomocníka ve sklad pana Water-
schota a uvidíš, že se mi práv špatn
nedaí

„A, tímjépe," zvolala radostn Kate-

ina. „Ano, Simone, tím lépe, neb mj otec

již také pravil, že to již dlouho trvá."
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„Bda! budeš bezpochyby Kateino
ješt ekati," odpovdl s povzdechem Si-

mon. „Dobe víš, že jsem pro dlouhou ne-

moc matinu mnoho dluh nadlal, které

nejprve zapraviti musím. Zvlášt mne tíží

dluh lékárníka. Všechno co jsem vydlal,
všechno se odneslo k lékárníkovi. Skoro
50 zlatých. Ach! kámen by mi ze srdce

spadl, kdybych tak se vztýenou hlavou
si mohl vykraovati podle domu pana lé-

kárníka. V mi Kateino, všechno mne
už mrzí; jsem smuten, ponvadž mi jaksi

pomalu as utíká "

„Inu dobe, Simone, co t rmoutí ?

ím dále tím lépe nám bude. Pedn se

matka uzdraví a ostatní se s pomocí Boží
podaí. Jenom pevn doufejme ! Co pak
ti chci ješt íci? — Otec chce koupiti

kon!"
„Kon ?"

,.Ano, matka tajn naplnila poklad-

niku a vera malý poklad vynesla na
svtlo Boží."

„Ach! škoda, ty pak více nebudeš
jezdit do msta?"

„Nebudu
;
najmeme si eledína, který

bude obchody obstarávati."

„Ach, jest dobe Kateino ! Aspo ne-

budeš každodenn v let v zim ped pá-

tou hodinou vstávati."

„Ano Simone ; ale jenom proto zajisté

nejsi spokojen," eklo dve smjíc se.

„Nebudeš chodit každodenn do lé-

kárny s mlékem a Isidor t více nebude
svými lichotnými slovy nuditi."

„Nic více? Myslíš Šimone, že mne
zpráva ta z poátku nemrzela?"

„Pro?'1

„Otec ekl, že již takového velkého
hafana, jako Turek nepotebujeme, že jí

jako vlk ; chce ho prodati. Otec nikdy
Turka neml tak rád, jako já, a neví. že

zvíe mže také lovka milovati a lovk
je. Turek pijde do cizích rukou, bude
bit, hladov! Snad to dtinská myšlénka,
ale trápí mne."

„Nebohý Turek!" ekl mladík, hlad
útrpn psa. „Podívej se, jak mi liže ruku,
jakoby mne žádal o ochranu, abych mu
pomohl a pekazil, by ho otec tvj ne-

prodal. Kdybych ml aspo trochu penz,
koupil byeh ho a jak živ bych ho od sebe
nepustil, ale nyní nemohu."

„N©ní potebí Šimone. Budu otce pro-

šiti, aby ho jen neprodával. Jest-li nesvolí,

tak mu sama všechno eho potebuje o-

patím. lovk má býti i ku zvíatm

uznalý. Mám také srdce a vím-li, že ni-

komu neuškodím nedám se tak snadno

pohnouti. Až budeme míti kon, tím lépe

pro tebe Šimone; aspo se budu moci

astji za tvou matkou podívatr pomoci a

potšiti ji."
. .

„Byl bych málem zapomnl poprositi

t Kateino, abys byla tak laskavá a pi-

šla k nám trochu."

„Jaká žádost! Nechodím k vám každo-

denn?"
„Ano, ale v poledne; více žádám; až

všechno z vozíku složíš, prosil bych t,

kdybys matku na slunce vynesla."

„Ano Šimone Mám tuna vozíku kou-

sek ryby. který jsem pro matku tvou kou-

pila. Tedy až v poledne se zase uhlídáme !

Netrap se, pozdvihni hlavu vzhru. Nebot

víš, že Kateina Verhoevenova není ttinou

podle vtru se klátící a nedopustí tak

snadno, aby se nám naše sny nevyplnily

Chci býti dcerou tvé matky a pomáhati

vám, píjemné a spokojeaé živobytí vésti.

Vzhru Turku ! Posloucháš, vtíš nosem ?

jako bys rozuml co si povídáme, S Bo-

hem Šimone !"

„Na shledanou Kateino !

a koktal mla-

dík a v oích leskla se mu slza vdnosti.

Díval se za dívkou, jak dlouho mohl, po-

kud mu z oí nezmizela. Potom se obrátil

a kráel spokojen a se srdcem lehkým po

chodníku.
Brzy pišel do msta. Ponvadž jeho

velitel pan Waterschoot blízko u brány

bydlil, šel pes námstí, jež „Malým" na-

zývali a jak již ml v obyeji procházel

se nkolik okamžik mezi množstvím krám-

kv, kdež nejrozmanitjší vci prodávali.

Bylo tam všechno, na si lovk jen vzpo-

mnl: Koberce a škrabošky do divadla,

inský porcelán a staré železo, knihy a

alouny, staré nádobí a drahocenné náadí,

kolínské hrnce a vycpaní ptáci, díví sta-

vební, kvtiny, zbran, hodiny a celý vý-

br nejrozmanitjších vcí.

Procházel se pl hodiny skoro již po

námstí a vracel se ku svému obchodu,

když se ješt jednou lhostejn po všem

podíval. Ale nejednou sebou trhl, nmý a

bez pohybu se díval na sklad bohatého

náadí.
Bylo tam pekrásné sedadlo z maga-

honskóho deva, jehož sedadlo a lenoch

byly sametem potaženy a pekrásn vy-

polštáovány. Avšak na nejvíce mladík

díval se, byla koleka, jež byla na nohou

i

sedadla. Židle zajisté udlána byla pro
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njakého boháe, jenž nemohl choditi;

nebo koleka byla dosti veliká a lenoch
pkn zakulacený, tak že velmi pohodln
mohl býti od nkoho postrkován.

„Zrovna o takovém sedadle matka
mluvila," pravil Šimon; „ale tohle jest

velmi pkné a koupiti je nemohou než
bohái. Bda! Bh ví za jest! Ale zajisté

takového si matka pála. Jen škoda, že
není ponkud odrané, upotebené, z látky

a deva obyejného ! A jest jakkoliv, kou-
piti je nemohu."

Simon nemohl zraku odvrátiti od krás-

ného sedadla. Závistiv se na díval a když
mu z oí zmizelo, hluboce si zavzdychl.
Pešel zase na druhou stranu námstí ; ale

kdo by se na nho díval, ekl by, že ho
sedadlo uarovalo, nebo obracel se usta-

vin, brzy smutn hlavu sklánje, brzy
zlostn ruku pozdvihuje, ponvadž si byl
vdom chudoby své.

Konen jak uslyšel biti devt hodin,

odešel z „Malého námstí ;" ale jak dlouho
mohl, ustavin obracel se na pkné se-

dadlo a žádostiv se na n díval. Pijda
k brán vešel do skladišt pana "Water-
schoota a za pomoci nkolika dlník vy-
bíral, poítal, rozaoval balíky s kávou,
pytle s rýží a jiné zboží, jež mlo odve-
deno býti bu na poštu neb do jiných
obchodv.

Ponvadž byl velmi roztržit, nkoli-
kráte se ho nkterý^ z dlník tázal, co

mu v hlav víí, ale Šimon jakoby ho ne-
slyšel pracoval dále. Konen byl pece
vz vypraven a vozka pišel k Šimonovi
ješt pro nkteré potebné listiny. Šimon
dal ješt nkteré vysvtlivky potebné
vozkovi a šel pak do svtnice sousedící

se skladištm, aby si do své knihy všechno,
co bylo odesláno zaznamenal. Díve než
svou práci ukonil, nkolikráte odložil

péro pemýšleje o nem. Nkolikráte si

opel hlavu o svj pult, brue nco ne-
spokojen.

Když byl konen svoje poznámky
dokonil, podepel si rukama hlavu zabrán
v myšlenkách, jak zdálo se pro nho ne-
milých a neutšených.

Ani nezpozoroval, že pán toho ob-
chodu vešel do svtnice a tiše ho pozoro-
val. „Co pak se pane Simone tak hluboce
skláníte? -

tázal se píchozí smje se.

„Ach ! pane, prosím, odpuste," koktal
pekvapený mladík, rychle vstávaje. „Moje
ranní práce ukonena a také již všechno
zaznamenáno."

„Nepochybuji Šimone," ekl pan Wa-
terschoot. „Pozoruji, že vás nco velice trá-

pí; zajisté jste myšlenkami daleko odtud."

rNe pane. Myslím na matku."
„Uzdravila se již, i ne?"
„Ano, ale nohy! Nebohá matka!"
„Není nadje na zlepšení? Stále o-

chromla?"
„Stále stejn špatn. Dnes ráno, když

jsem ji nesl z postele ku stolu, njak jsem

jí, ani sám nevda jak ublížil. Pravila mi
pak, že by si velmi pála, kdyby tak mla
stolici o kolekách Dnes ráno pak když
jsem se procházel po „Malém námstí,"
vidl jsem práv takové sedadlo, jakého

si matka pála. \
„Kupte je, Šimone!
„Nemohu pane Waterschoote, jest pí-

liš drahé. Ani nemohu pomysliti, abych
si ho koupil."

„A byla by matka spokojena, kdyby
jste jí je koupil."

„Ovšem že, mohl bych se vsaditi ne-

vím o, že radostí bude plakati."

„A vy váháte? Vaše matka jest hodná
žena a zasluhuje, abyste pro ni nco ne-

obyejného uinil."

Mladík se zamlel, ponvadž nemohl
íci, pro váhal a proto se mu z prsou

povzdech vyrval.

„Za jest takové sedadlo?" ekl pan
"Waterschoot. „Za 5 neb 6 zlatých, více

zajisté ne."

„Více, o kolik více," odpovdl Si-

mon. „Jest všechno potaženo sametem a

polštá má z damašku."
„A jest za 15 zlatých. Pece není

mnoho, abyste za to matku šastnu uinil ?"

„Ach! pane," zvolal mladík, „rád, velmi

rád bych uinil, ale, bda' nemohu. 44

„Což nemáte 15 zlatých? Pedevírem
ješt jste mi povídal, že jste minulý msíc
vydlal patnáct zlatých, mimo to. co já

vám dávám."
„Ano, ale všeho jsem poteboval, abych

mohl dluhy zaplatiti, které jsem za nemoci

matiny uinil"
„Vskutku Šimone? Potebujete penz ?"

„Kdybyste byl tak laskav a pjil mi

15 zlatých na mou msíní službu, velmi

bych vám byl povden/'
„Ovšem; pro jste mi hned neekl?

Tu máte!"
„A mohu jiti na „Malé námstí?"
„Ano a máte prázdno dnes dopoledne

;

pak mi pijte íci, jak byla malka spo-

kojena "
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Po tch slovech p. Waterschoot odešel.
Mladík pohlížel usmívaje se radostí na

peníze, jež v ruce držel. V duchu již ví
dl, jak se matka bude usmívati; oi ra-
dostí mu záily; ale najednou se mu elo
zasmušilo. Jak pak, kdyby bylo sedadlo
dražší.

Stril ruku do kapsy a vyndal nco
drobných penz, tak že ml dohromady
skoro 17 zlatých . . . Není dosti?

Zavzdychl, ale proto pece zmužile a
s nadjí vyšel z obchodu

(Pokraování.)

Významný znak.

Papež Martin ohe roznícený

na svou pee za znak sobé dal,

by tím na trj plamen velké ceny
za života stále vzpomínal.*)

Ohe slavný, který krátce vzplanul,

an mu dána mocná tiara, **)

kdy mu jaheu ek', jenž ped ním stanul
„Tak tvá sláva rychle dohárá

!

Ohe strašný na konci všech as,
jímžto vesmír náš se promní,
kdy se berly, žezla za úžasu
jako ledy sluncem rozpní.

Ohe vný, plamen nehasnoucí,
rovný bezednému jezeru,

v nmžto lidé v nemilosti mroucí
kvílit budou pro svou nevru.

Moude papež Martin poínal si!

Kéž by každý poínal si tak;
kéž by v srdce, do pamti dal si

výmluvný a plamenný ten znak!

Snadnji by složil hnusnou pýchu
ohn vného jsa pamétliv;
vroucnji by litoval svých hích,
jako kesan ctnostné byl by živ.

B. Method Kulda.

*) Papež Martin V. od 11. listop. 1417
o 19 února 1431.

**) Tiara, trojnásobná papežská koruna,
terouž nov zvolenému papeži na hlavu stav,
iskup Ostijský mluví: „Pijmiž tiaru trojí ko-
'anou zdobenou, a vz, že jsi otcem knížat a
rál, správcem svta, na zemi námstkem Spa-
itele našeho Jesu Krista, Jemuž est a sláva
a vky vkv. Amen." Jáhen zapáliv hrstku
ni provolává hoejší slova.

0 postu v církvi ecké.
Podává Jan lenora.

Tážeme -li se nkterého eckého du-
chovního, pro se v církvi ecké tak písn
postívají, odpoví nám, že se tak nedje
jenom proto, aby odbojné tlo bylo zkro-
ceno a umrtveno, nýbrž i z té píiny,
aby duch, který od tla potlaován bývá,
schopným byl uinn k Bohu se povznésti.
Avšak mají ješt jinou píinu, pro takto
mluvívají, tu totiž, aby obecný lid ádným,
písným a jednostejným postem v isté
víe (jak udávají) zachován byl. Nebo tak
v tom píliš pepínají, jakoby nejvtším
híchem bylo pestoupiti pikázaní toto, a
jakoby nikterak to odpuštno nemohlo býti.
Z toho také pochodí, že nikdy si nenaí-
kají na píliš strohé posty.

Jsou pak u nich z vtších post tyi
nestejného trvání.

1. Nejvtším a nejdelším jest tyiceti
denní pst ped Velikou nocí, aby každý
náležit se pipravil k hodnému pijetí
svatých svátostí o Velkonocích. Až po 48
dní zdržují se nejen od masa a vajec, jako
v církvi ímské, nýbrž i od ryb, másla,
sýru, oleje a vína, a požívají tudíž hlavn
syrových luštnin, jako bobu, oky a
hrachu, a nkdy jen koínk a zelin. A
všecko to váí se jen s troškou soli v isté
vod beze všelikého koení a beze všeho
omastku. Pece však jest jim dovoleno
každodenn požívati jiker, které jsou na
sluneku zcela vysušeny, anebo kaviáru,
který bývá sice osolen, ale také bývá do-
sti shnilý a velmi erný. Mimo to mohou
i ústice a všeho druhu lastury jisti. Nej-
lepším nápojem jest jim voda, do níž dá-
vají rozliné šávy z ovoce s medem. Jed-
nou však jen za den dovoleno jest jim
jisti a to po západu slunce v as nešporní,
vyjímaje sobotu a nedli, kdy mohou dva-
krát jisti a oleje a vína si dopati.

Na slavnos Zvstování Panny Marie
a na nedli kvtnou jest jim dovoleno hle-
díc k radostným tm tajemstvím, kteréž
se tehdy oslavují, i ryb požívati. Asketové
však, to jest dokonalí, kteí pílí toho, aby
v povsti svatosti stáli, neužívají dovolení
toho ani te aniž kdy jindy, alebrž postí
se na tyto dva svátky jakož i v sobotu a
v nedli práv tak písn jako v jiné dny:
v tom napodobují staré poustevníky.

ekové mají za to, že pst jest zá-
rove duchovním „desátkem," kterýž ke-
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sanský lovk našemu Spasiteli Ježíši

Kristu z vdnosti za jeho hoké utrpení

a smr splatiti zavázán jest. Tak chtjí

dovozovati z kánonv prvního všeobecné-

ho snmu církevního Nicejského, kdež, jak

tvrdí, takto se praví: Jako lovk svému
panovníku pozemský desátek ze všech plo-

din zemských odvádti musí, tak práv
jest povinován Bohu Pánu svému duchovní
desátek postem dáti, když mu z desíti dní

jeden vnuje, a tudíž když jemu v roce

tyicet dní, v nichž tlo své umrtvuje,

obtuje, a sice ped slavností Velikononí,
za tím úelem, aby tento pesvatý as ná-

ležit uctil, as to, v nmž nejvyšší ta-

jemství našeho spasení dokonána jsou, a

aby tak hodným se stal pistoupiti k nej-

istí veei Božského beránka.

U ekv zapoíná písný pst v pon-
dlí po nedli druhé po Devítníku, ili

dva dni ped popelení stedou. Již však
osm dní ped tím zdržují se masa a

ryb, nikoli však vajec, másla a vína;

proto dnové tito od nedle první po De-
vítníku až do nedle druhé nazývají se u
nich dnové bez masa. Vypravují, že oby-
ej ten má pvod svj ode slibu císae
Heraklia, kterýž jakmile císa uinil, po
šestileté válce krále perského Chosroa pe-
mohl a svatého kíže opt dobyl.

Následující 48 denní psc tak se pí-
sn zachovává, že nikdo se neodváží jej

z nkteré píiny perušiti, ba i v tžké
nemoci se zachovává, nehrozí-li zjevné ne-

bezpeí smrti; jest sice dovoleno nemoc-
nému, že mže pokrm zakázaných v as
ten požívati, avšak pod tou podmínkou,
aby potom se postil, až zase zdraví na-

bude a se pozdraví, tak aby pedepsaný
48 denní pst v roce tom zachoval, Kteí
pak dokonaleji se postiti chtjí, než-li druzí,

po celý ten as zdržují se také lože man-
želského.

2. Druhý pst jest v advente a trvá po
píklad Mojžíšov tyicet dni, nebo, tak

mluví, aby tento sluha Boží s istým srd-

cem pijal kamenné desky zákona,, zdržel

se dvakrát tyicet dní ode všeho pokrmu
a nápoje; a my bychom se vzpovali jen

jednou tyicet dní se postiti, abychom
Božského zákonodárce, ano živoucí slovo

Boží samo v srdce co nejistší pijali a

tím uschopnni byli, jej po píkladu pa-

stýv na slova andlská v jeslikách s nej-

vroucnjší pobožností uctívati, jakož i jemu
místo zlata, kadidla a myrrhy takové umrt-
vení, takovou pobožnos a lásku obtovati?

3. Tetí pst jest ustanoven, na poctu

sv. apoštol Petra a Pavla. Zaíná ve stedu
po sv. Duchu a koní dne 29. ervna do-
poledne. Z ehož jasno, že pst tento jest

jednou delší, po druhé kratší, podle toho,

jsou-li svátky Svatodušní spíše nebo pozdji.
4. tvrtý a poslední pst, kterýž se

ode všech z pobožnosti k Nejblahoslavméjsi

Matce Boži zachovává, trvá po trnácte
dní, totiž od 1. až do 15. srpna, do slav-

nosti Nanebevzetí Panny Marie. Tehdy
však mohou dvakrát denn jisti, a po
každé mohou míti víno, olej i ryby. Ale
i tento pst, akoli tolik písných post
mají, práv tak jako ped Velikonocemi
mnozí zachovávají a dovolení tohoto sami
se zíkají. Také slaví s obzvláštní radostí

a uctivostí i jiné svátky Panny Marie,

aby tak svou dvru k nejistší Pann o-

svdili.
A jako v pst tento, i v advent a

ped svátkem sv. Petra a Pavla každý
mže požívati oleje, vína a ryb a dvakráte
za den jisti.

Mimo tyto tyry doby postní postí se

Rekové rovnž v pedveer (o vigiliich) slav-

nosti tí sv. král, Svatodušní nedle, Pro-

mnní se Pán, Nalezení sv. kíže a Sttí

sv. Jana Ktitele. Masa nepožívají po
všechny stedy a pátky celý rok, vyaty
jsou toliko tóhodny po Devítníku a stedy
a pátky po Velikonocích. Devítník u nich

sluje 7ZQO(fcóvrj(Tfioi; ili Zvstování.
Dovolení toto po všechny dny v tó-

hodnech po Velikonocích maso jisti dává se

proto, aby se tím vyznaila radost, že Je-

žíš Kristus slavn vstal z mrtvých. V té-

hodnech však po Devít. dje se to za píinou,
protože arménští kacíi postívají se tehdy
na poctu svého svdce Sergia, jenž od
ekv i od Latiníkv jednosvorne odsou-

zen byl; protož v ten práv as, kdy Ar-
ménové postíce sev smr Sergiovu oplaká-

vají, radostn se^Rekové z ní tší a uení
jeho zatracují. ekové však udávají nám
jinou avšak jízlivou, posmšnou a patrn
ze svévole smýšlenou píinu tchto ar-

ménských post Artzi-Burtzi ili „ped-
chdce u nazývaných. To jest jméno, tak

vykládají, které Sergius svému psovi proto

dal, ponvadž ho posýlal naped s napsaným
a na krku zavšeným lístkem do všech

míst, kam sám brzo pijití chtl, aby mu
lidé, kteí by mohli v ústrety pišli a jej

se vší nádherou uvítali; když však tento

jeho pedchdce od vlk zadáven, ustano-

vil prý Sergius z lítosti a ku vné pa-
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mátce pst šestidenní, a jej podle psa

Artzi Burtzi pojmenoval. Pst pak tento

práv tak písn jako pst hlavní ped
Yelkonocí od Armén se zachovává ; v po-

I st však ped Velkonocí Arménové ješt

písnji se postí než-li kesané ostatní na
Východ.

Píina pak toho, že Rekové nepostí

se v sobotu nýbrž ve stedu, a že se v ten
•. den masitých pokrm zdržují, nepochází

prý z odpornosti Rek proti církvi ímské,
nýbrž ta jest, že nejvyšší knží a zákon-

níci židovští ve stedu v rad své pojali

;
úmysl Krista Pána usmrtiti, a že tehdy
zrádci Jidáši za odmnu 30 stíbrných
slíbili.

Nkteré výjevy z poutí Velehradských.

(Dle Svatopl. echa.)

Nynjší Velehrad, založen teprve ve 12.

století. Kde stával dávný Velehrad Mojmírovou,

nelze již pesn uriti. Dle dosavadních bádání

jest nejvíce pravd podobno, že nalézal se n

eky Moravy na míst, kde nyní leží Uherské

Hradišt a veliká vesnice Staré Msto, od onoho

jen ekou oddlená. Ale ponvadž bylo hlavní

msto dávné íše velkomoravské asi velmi roz-

sáhlé, možoá, že sahalo až k nynjšímu Vele-

.
hradu, jen hodinu cesty od Uh. Hradišt vzdá-

lenému.

Vede tam od Starého msta pkaá, ovoc-

ným stromovím vroubená cesta pívtivou úrod-

nou krajinou, za níž se v pozadí malebn vypíná

lesnaté pohoí Híbécí. A je teprve zejtra den

slavnosti, vidíme již na cest dosti poutník,

jednotliv, ve hloucích i vtších zástupech,

i ádné processí s korouhví a knzem se sice

dosud neukazuje, ale i ty hlouky a volné zá-

stupy jdou s hlavami obnaženými a zpívají neb

íkají hlasit modlitbu, kterou jim nkterý sou-

|
druh, kráející v ele sboru, pedíkává. asem
umlkají na chvíli a sedají k odpoiuku do vy-

\ soké trávy podle cesty, ve stínu strom.
Je krásný den ervencový. Z bujného vt-

šinou ješt zeleného obilí vyzírá ohniv ervený
L mák a temnomodrá chrpa, tráva je plna veli-

i kých bílých msík. Zetelnji a zeteluji vy-

; stupuje z modravého pozadí malebný Buchlo v

i se svými šedivými baštami a vžmi.
K milému, veselému rázu krajiny nemálo

j|
pispívá pestrý kroj poutník, beroucích se

i k Velehradu zde po široké bélavé cest a pol-

i
nimi stezkami. Skromn a dstojn vyšlapují si

' v celém pestrém úboru davy švarných slovác-

i kých dév a šohaj.

Milo je studovat! malebný tento kroj v roz-

S ISIS

tomilém zmenšení na takových svižných poib-
kách. Hoši vypínají hrd hlavy, na nichž sedí

— ponkud stranou — kulaté nízké klobouky
s umlým kvítím a smle vypjatým kohoutím

pérem. erné kazajky bez rukáv ozdobeuy jsou

vzadu modrým vyšíváním a ervenými stapci.

Na erných piléhavých nohavicích vyšity jsou

z pedu modré arabesky jako na kalhotách hu-

sarských. Kolem bok vine se šikmo lesklý

kožený pás, a vysoké piléhavé boty, na ho-

ejší obrub modrou ržicí okrášlené, doplují

tento pkný oblek. Všechno vypadá jako z brusu

nové a rukávy košile jsou bílé jako padlý sníh.

Ženám dobe sluší mužské botky. Jedna

dívinka má sukni barvy leskle bílé, druhá

leskle erné. Široké ervené zástry uvázány

jsou pestrou pentlí, jejíž oba konce splývají

vzadu zárove se šrkami, jimiž stažena je

sukn a na jejichž koncích se houpají žluté

stapeky. Bohat zlatem a stíbrem vyšívaná

„kordulka" je bez rukáv a propouští na odiv

snhobílé, tuze naškrobené a drabné skládané

rukávy košile, kteréž nadouvají se od ramenou

hruškovit a staženy jsouce nad loktem, rozši-

ují se opt v otevený cípatý rukávec. Hlavn

kryje ervený šátek, uvázaný vkusné na babku

a splývající jedním cípem hluboko na záda. U
pasu drží si každá dívka modlitební knihu a

veliký, do tverce složený bílý šátek.

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. (K slavnosti Sv. Methodjsk.)

Jako biskupové eští tak vydal též biskup

Štrosmayer, proslulý vlastenec a mecenáš chor-

vátský, pastýský list ke katolíkm své diecé-e

akovské, v nmž jim o významu letošního ju-

bilea Sv. Methodjského vykládá. Praví v listu

tomto, že by letošní slavnosti této mlo býti

použito ke spojení obou církví, totiž ímské a

ecké; každý katolík, jenž bude letos na Ve-

lehrad neb do íma putovati, vykoná skutek

bohumilý, když se tam za kýžené optné spo-

jení obou církví bude modliti, tak aby veškeré

Slovanstvo mlo jen jednu církev.

*—* Pobožnost 40-hodinpá koná se od

16.—20. bezna u sv. Filipa a Jakuba na Smí-

chov, od 21.—25. bezua u Matky B. v Týn.
*—* Pou. V pondlí dne 9. bezna ode-

bral se vdp. dr. Fraut. Kryštfek, prof. církev,

djepisu v Hradci Králové a kons. rada, na

pout ku hrobu Božímu do Jerusaléma, aby tam

pi slavnostech velikououích pítomen byl. Po-
rouí se do modliteb svých pátel a známých.

* ::

První poutní vlak z ech na posv.

Velehrad. Komitét poadatel poutních vlak



132

na Velehrad usnesl se na tom, nesvit poá-
dání zvláštních vlak Scbrócklov dopravní
kancelái, jak pvodn zamýšleno bylo, nýbrž
hodlá ve zprávu svoji je pevzíti. Za tou pí-
inou uspoádá se u píležitosti nejbližšího

slavnostního osmidenní (5. až 12. dubna), ve

kteréž úmrtní den svatého Metbodje pipadá,
zvláštní vlak z Praby na Velehrad. Den vy-

pravení vlaku smluven bude s moravským slavn

komitétem a pozdji ohlášen. Sv. Methodéj volá,

spjte dítky k Jeho úmrtnímu loži, aby vám žehnal,

jako umírající Otec svým synm žehná. Budete
dobe pijati, ten bodrý lid moravský na Vás
se tší, aby tiskl pátelsky pravicí Vaši v tak

sv. okamžiku. Tisíc let, jaká to doba, jak se

všechno mní, kolik jednotlivc tu povstává,

kolík národ hyne, jak se mní kroj, zvyk ie — za tisíc let vše rub na rub se mní. Sv.

Methodjská víra se nezmnila, zachránila ve
zlých asech echy a Moravu, sv. Methodéj se

za své dítky pimlouval. Bume z toho vdni
a prokažme vdnost svou hájením sv. pokladu
nám zstaveného od tak dobrého apoštola a
drahého Tatíka našeho.

*—
* Sbírka. Spolek sv. Michaela archan-

dla poádá zítra ve všech chrámech Pražských
sbírku ve prospch strádajícího sv. Otce, který

akoli sám v stísnných pomrech postaven jest,

pec vtší díl této sbírky obrací na kollej e-
skou v ím, jež nedávno zízena byla.

*—* Lazar Mladenoff, biskup Satahkýa
viká apoštolský v Macedonii, zamýšlí v Soluni,

kde se zrodili slovauští apoštolové, vystaviti

chrám ku jejich poct. Proto prosí národy slo-

vanské tkliv, aby pamatovali národ bulhar-

ských, kteí dosud téhož užívají písma, jemuž
Apoštolé uili Moravany. Nejradji by k tomuto
chrámu za pispním národ slovanských polo-

žil základ dne 6. dubna, aby i u Bulhar ná-

ležit oslaven byl den, kdy se Methodéj z to-

hoto svta odebral. Píspvky pijímá a do So-
lun zasýlá redakce osvdeného listu „Hlasu"
na Morav v Brné, který za vše šlechetné a

spravedlivé neohrožen bojuje.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli

:

P. Ferd. Pechar, far. v Zlatnikách a len .
sv. Dominika, 8. bezna 1885, (nar. 6. srpna

1806, vysv. 22. listop. 1831);
p. Jau Fleisner, viká Kraslický a arcidkan

Falknovský, 9. bezna 1885, (nar. 5. er-
vence 1835, vysv. 25. ervence 1858).

Vyznamenán jest

:

vdp. Dr. Jos. Schindler, prof. na bohosl. fakult

v Praze, jmen. radou pi církevním soud."

Uprázdnné místo:

Sei/en, fara patr. náboženské matice, od 11.

bezna 1885.

V biskupství Litomickém
V Pánu zesnul:

p. Eduard Sturm, far. v Kosti cích, 11. února

1885, (nar. ve Welmschlossu 2. dub. 1884,
vysv. 25. ervence 1868).

Vyznamenáni jsou:

p. Václ. Albrecht, dkan v Jesenicích (Jechnitz),

jmenován tajemníkem vikar. téhož stídn.;

p. Ant. Wohlmann, prof. nábož. pi státním

gymn. v Praze, a

p. Václ. Krupský, knz na odpoinku, obdr-

želi Synodalie.

Ustanoveni jsou

:

p. Još. Neumann, expos. kapl. v Libešicích,

za far. v Ouštku (Auscha)

;

p. Frant. Zuklin^ far. v Hensku (Herrnskret-

schen)v za far. v Rosendorfu;

p. Václ. Spanihel, zám. kapl. v Kláštee, za

admin. v Bezdédicích (Kleinbósig)

;

P. Jul. SchrGter, knz. ádu Cisterc, za kapl.

v Oseku;

p. Jan Lischka, kapl. v Ouštku (Auscha), za

kapl. expos. v Libešicích.

V biskupství Králové-Hradeckém.

Ustanoveni jsou:

p. Frant. Shikora, admin., za far. ve Vosicích;

p. Felix Bárta, admin., za far. v Nasavrchách
;

p. Expedit NykUek, katech, škol reálných v

Trutnov, za far. v Ml. Bukách;

p. Jos. Bedná, katech. méšC. škol v Polné,

za kapl. v Heman. Mstci

;

p. Jos. Vlek, kapl,, za admin. v Morašicích;

p. Václ. Pilnáek, koop., za admin. v Bohu-

slavicích
;

p. Ant. Bhal, za provis. kat. škol mš. v Polné.

Milodar. Na ohrám sv. Víta darovali ctih.

pp. alumni pražského semináe, ui-
nivše mezi sebou V. sbírku 6 zl. 20 kr.

Dp. Fr. Vojáek 1 zl. Zapla T. Bh.

IT^ V knihkupectví B. Stýbla v Praze
lze obdržeti : VýKlad malého a stedního
katechismu blah. Kanisia. Vzdlal Jakub

Procházka, estuý kons. rada, prof. katechetiky

pi bohosl. ústavu v Brné. Díl I. Cena 1 zl.

20 kr. Poštovní zasýlkou 1 zl. 25 kr. —
Kížová cesta aneb rozjímání o utrpení Pána

našeho Ježíše Krista. S rozjímáním a s modlit-

bami pro poslední 3 dny týhodne pašijového.

Od jednoho knze diecése Budjovické. S po-

volením nejdst. bisk. ordinariatu. Cena 12 kr.,

poštovní zasylkou 14 kr.

Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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Sedm postních kázaní
o bolestech Marie Panny.

VII. Bolest P. Marie.

A vzav Josef tlo, obvinul je
v plátno isté a rložil je do
hrobu svého nového, kterýž byl
vytesal ve skále,

Mat. 27, 59. 60.

Dnes ped oi staví nám církev strom,
na kterém ovoce spásy naši nám vyrostlo,
vykvetlo a uzrálo, my stojíme dnes ped
úmrtním ložem Syna Božího, ped kížem.
Hluboko upevnn v zemi, vysoko zdvihá
S w5 nebl

>
k východu a západu ramena

pricna vynívají, jakoby jimi celý svt
obejmut býti ml; soumrak veerní pi-
krývá zemi, zahaluje v temnotu tento ná-
stroj vykoupení našeho, zahaluje díve
svate nyní bohovražednó msto Jerusalem,
a ne veerní soumrak, nýbrž temná noc
nevry, zatvrzelosti panuje v srdcích oby-
vatel. Hrobové ticho vládne na Golgot,
nad celou pírodou, všechno tvorstvo jaksi
v uzasu se nalézá nad tím co se stalo a
jak se to stalo. Ježíš jest mrtev. Zdaliž
pn tchto slovech dr. pát., neobnoví se
upomínka v mysli naši na celé umuení

i
Pane dnes v den velikého Pátku, zdaliž

^vzpomeneme sob též, co pitom
i Matka B. trpla? - My jsme se snažilibhem svatopostního asu a obzvlášt v po-
sledních rozjímáních vžiti se do bolesti
Matky naši pi utrpení Božského Syna

1

•
6J

m\ Y. P°sledním rozjímání zstavili
jsme MarnP. sedící pod kížem, na klínu
chovající mrtvolu Božského Syna svého.
Aysak pro blížící se již první hlavní svá-
tek velikononí musí býti mrtvé Tlo Syna

Božího ješt dnes odevzdáno zemi. Ježíšma býti pohben. A poheb tento byl
sedmy a poslední me, který vnikl do
srdce Mariina, o kterém dnes rozjímati
chceme. A jestliže, jak praví sv. Bernard,
.Blahoslavená Panna takovým zármutkem
a žalem naplnna za mrtvolou Syna svého
kráela, že všichni kdož na Ní pohlédli
pláce se zdržeti nemohli; budeme moci
dr pát., i my slz se zdržeti nad touto
poslední bolestí Její? O uvažme v zbož-
ném úastenství Její sedmou a poslední
bolest, kterouž spsobil ji poheb Ježíšv,
vnujme ji slzu touhy.

Pojednáni.

Dv okolnosti vzlášt jsou to pi do-
provázení milák našich na poslední cest,
kdy nejvtší pociujeme bolest : 1. pohební
prvod, 2. návrat domu |od hrobu a po-
cit opuštnosti. A tak tomu bylo také uMane P. — Veer sklonil se na zem, halil
ve tmu i matku B. u paty kíže sedící,
chovající mrtvolu Syna svého na klinu
svem.

^

Odpoívá tam ješt. Ješt okamžiku
odpoinutí popej si Matko B.

;
abys mohla

se brati poslední duševní sílu svou, abys
mohla pijmouti v srdce poslední ten sedmý
mec bolestí, kterýž již napažen jest, aby
vetknut byl v srdce tvé.

Bylo to zvláštní u Matky, práv u
paty kíže s mrtvolou Syna si odpoinuti,
u krize, na kterém On pnl, který posvát-
nou krvi Jeho skropen byl. Avšak kíž
jest dr. pát., práv to místo, kam jako
Maria z vnitního duševního popudu tru-
chlící po 18. vku již picházejí, kde též
pokoje nacházejí, kterého marn ve svte
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byli hledali. Ano pata kíže jest místo
sladkého kouzla, od té doby, co Kristus
na nm pnl a Matka Bolestná pod ním
sedla. Zde pod kížem byly slzy usušeny,
které jak se zdálo nikdy nepestanou téci.

Zde znovu zvolila srdce život, kdežto krátce

ped tím co nejtoužebnji pála si zemiti.

Zde truchlící vdova nalezla v Ježíši uki-
žovaném jiného nebeského chot, zde ob-

držela matka mnohá ztracené dítky své,

ztracené pro život vný, obdržela je zpt
oištné krví Kristovou, smíené s Bohem
svým. Sem ku pat kíže sv. v nouzi,

v bíd opuštni, v neštstí postaveni se

utíkají, zde pod kížem to bylo, kde slzy

jejich usušeny, kde v Ježíši nového otce,

kde v Marii novou svou matku milující

nalezli. Zde pod kížem tisíce srdce zár-

mutkem, bolem, neštstím stížených seznala,

jak dobe to Bh spsobil, že hoem pu-

kala, nebo práv skrze puklinu tu uzeli
Boha svého, t. j. pomoci zármutku na n
seslaného od Boha obrátili se k Bohu své-

mu. Maria posadivši se s mrtvým Kristem
Ježíšem na klín pod kíž, zanechala co

odkaz všem pokolením nevyerpatelný
zdroj požehnání; a to pod podmínkou, že

u paty kíže máme se vynajíti, chceme-li

ho býti úastni. Ne k vli sob, nýbrž
k vli nám posadila se tam, aby si odpo-

inula.
(

A okolo Ní ve svaté uctivosti stojí

Josef z Arimathie a Ni kodém, Jan a Mag-
dalena, zbožné ženy, které Pána až na
horu Kalvárii vyprovodily a které s Marii
nyní zstaly, byli tu dále nkteí dvrní
sluhové Josefa i Nikodéma, byl tu i ím-
ský setník, který v tom okamžiku, kdy
Pán umel, vyznal, že jest Synem Božím.
Stáli tu, nechtíce matku vyrušovati z je-

jího nesmírného bolu, avšak as kvapil.

A protož Maria sama se vzpamatovavši
spokojnou sebraností ducha dává sama zna-

mení k poslednímu prvodu a pokojnou
zmužilostí, avšak nikoliv bez nejprudší bo-

lesoi duševní odevzdává poklad svj Jo-

sefovi a Nikodémovi, aby jej donesli ku
hrobu. Jak ráda byla by to sama uinila,

avšak nedostávalo se jí k tomu síly, ne-

bot mrtvola nebyla již tak lehká, jako bylo

dítko v Betlém. Josef a Nikodém pijí-

mají to posvátné bím od Matky a nesou
mrtvolu a ostatní majíce ve svém stedu
matku pebolestnou následují. Zvolna tiše

ubíral se smutný tento prvod ku hrobu.

Nikdo jich nerušil, nikdo jim nepekážel.

Množství shromáždného lidu vrátilo se

zpátky do msta. Sestupovali do zahrady
z hory Kalvarské, bledý msíc svítil na
cestu, in pohled na prvod ten tak
hluboce smutným a tak smutn krásným.
Vtší snad zármutek nepanoval pi žá-

dném prvodu pohebním jako pi Ježí-

šovu. Všechny pítomné svírala srdce jedna
bolest, srdce však Mariino bylo tak pe-
plnno, že by byla mohla lehce celý svt
zármutkem svým obestíti. Lidské utrpení

netáhne se do nekonena, ono má své meze,
a Maria práv v nejkrajnjší mezi trápení

svého se octla. Maria mla se rozlouiti

s tlem mrtvého Syna svého, které by i

mrtvé, bylo jí dražší nad život. Pak ale

octneš se matko na vrcholí evangelické

chudoby. Co pak ti zstane, když tlo
Syna svého do hrobu odevzdáš? Ach vím
co ti zstane, od eho nemžeš se rozlou-

iti, a od eho by jsi se též neodlouila,

kdybys i mohla. Zstane tob srdce tvé,

srdce to sedmerým meem bolestí proklané,

ponoené vmoe trpkostí, jakých žádný tvor

lidský nikdy nezakusil.

Došli již k hrobu. Byl to hrob nový,

vytesaný ve skále. Josef dal jej zíditi pro

sebe a posud v nm nikdo neležel. Maria,

když již prvod došel k hrobu, sestoupila

tam s Josefem, pipravila roucha, spoá-
dala všechno a pak jemn pomáhala ulo-

žiti Tlo Syna Svého do hrobu. Nepipadá
ti Maria pi tom na mysl Betlém? Nyní
ho Matko též zavinuješ, jako tehdáš do

plének, ale nyní místo plének jest to ru-

báš. Tehdá nemohl si ovšem též pomoci,

ale nyní jest bez vlády. Tichým býval

vždycky jako Beránek, nyní však více

mluviti nemže, asto pohlížela jsi na
Nho Maria za dtinství, když libý spánek

uzamkl oka Jeho, ach tys vdla, že duše

Jeho mezi tím bdla, a s tebou se obírala,

nyní ale oi ty zavela smrt, a srdce Jeho
láskyplné nebije více.

Než a srdce Mariino krvácelo pi
této poslední služb, pedce nejevila se na
Ní žádná slabost, žádná zmalatnlost. Vše
konala v poádku a v tichosti. A když
vše urovnáno, nezdá se Vám drazí pát.

skoro jistým býti, že asi nyní nastal pro

Marii nejkrutší okamžik poslední pohled.

Ješt jednou pozdvihuje plátno, aby po-

hlédla do tváe Jeho naposled. O jak asi

bledou musila se jeviti tvá ta velebná

i ve smrti, pi mdlé zái pochodní uvnit
hrobu! Oi byly zaveny, ony oi, jichž

jediný pohled Petra obrátil. Rty byly za-

vené a tuhé, ony rty, které krátce ped
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tím, ona podivuhodná slova na kíží pro-
nesly, jichž zvuk Matce posud znl v uších.
Zvolna položila opt plátno zakrývající
obliej ten, a na kolenou poslední poctu
Božskou vzdala mrtvému tlu, s kterým
Božství bylo posud spojeno. A pak zvedá
se s posledním sedmým meem bolesti
v srdci. Nikdy nebyla duše tvora lidského
tak hrozným, tak nadlidským zármutkem
a bolem naplnna. Bylo mnoho již po-
sledních bolestných pohled na svt, avšak
žádná bolest pi tom nevyrovnala se bo-
lesti Marie z hrobu Ježíšova vycházející.

Kdvž neuprositelná smrt vyrve nám
z náruí toho, koho jsme milovali láskou
vroucí, otce. matku, dítko neb manžela,
tu jako temný mrak rozloží se v srdci
zármutek. Píbytek, v nmž spoívá jeho
mrtvola, je tichý, zdá se zasmnšilým, avšak
není pustým docela. Vždy v nm aspo
pedce mrtvola a ta dává obydlí jakéhosi
posvcení. Tvá by i mrtvá, pipomíná
doby mladosti a asy minulé. Zavená
ústa jakoby se na nás chtla usmívati,
ruce, ze kterých prosvítají modré žilky,
i ty mají svého významu. Smutnjší to
byla doba, kdy se rakev zavírala, avšak i

tu jsme nebyli ješt zcela opuštnými.
I tu když se rakev do hrobu spouštla a
když hrudy na ní temn rachotily, jakoby
to byl hlas z jiného svta, í tu necítí lo-
vk svoji opuštnost úpln. Když se ale
navrátil a po pohbu vstoupil do píbytku
svého a otce, matku, dítko a manžela z-
stavil v hrob; tu teprve cítí lovk svoji
opuštnost, všude se ohlíží po nm a ni-
kde ho není k spatení, ani jeho mrtvoly.
Jak teprv zdá se dm zcela pustým a
prázdným a srdce jest ješt pustjší a
prázdnjší.

Takový byl pocit Marie, když se za
veerní

^

temnoty navracovala k domovu.
Poslední me vniknul do srdce jejího, když
Josef tžký pivalil kámen ku dvéím hro-
bovým a srden, jemn a tkliv rozlouili
se on i Nikodém s matkou. Maria vrací
se zpt pomalu s Janem a Magdalenou.
Potebovala odpoinku, pokoje. Avšak ten
jest vzdálen od Ní daleko. Duše její bolem
zachvácená mla zakusiti nové hokosti i

na cest k domovu. Vždy Jí jest nyníko-
nati podruhé kížovou cestu. Ovšem že tu
zaíná s posledním zastavením.

Tiše sestupovala z hory a vracela se
1

tou branou zpt, kterou msto byla opustila.
Krátký to as, avšak velké vci vykonaly
se v nm. Ne nadarmo nazývá se den ten

velkým pátkem. Velký zloin spáchán toho
dne, velký zármutek ranil srdce Marie a
vše to jest velikým dkazem, velké lásky
Boží k nám. Hrozná to byla pou pro
Marii. Srdce Její krvácelo, poznovu ra-

nna jsouc upomínkami na události ne-

dávno minulé. Tak kráela ulicemi msta
královna nebes k domu Janovu, kterého

jí odkázal Kristus na kíží za syna. Ten
jí ml nahraditi Ježíše! Jaká to náhrada!
lovk za Boha, uedník za Mistra, sluha

za Pána nebes a zem ! Dvée zavely se

za ní, nyní byli doma! Než co pravím
doma? Jak mohlo jí býti domovem místo
kde nebylo Ježiše? Bethlehóm, daleké
Heliopolis v Egypt, Kalvárie, hrob byl

jí domovem, dokud tam dlel Ježíš. Kde
byl On, tam byl i domov Její. Jak opu-
stila hrob, byla bez domova, v cizin.

V tiché samot ponoila se v hoe své.

Duše její byla ale tichá, Bohu oddaná.
Známky bolu svého chovala uvnit hlu-

boko v srdci svém. Lidé obdivují se do-

brodružným cestovatelm, kteí objevily

nové svty, Maria Panna byla tvorem Nej-

vyššího vyvýšená nad andly, istá a úpln
bez híchu. Ona prošla a pronikla íše bo-

lestí doposud neznámé, vnikla do hlubin
jejich tak, kam ji nikdo následovat i ne-

mže. Ona pohížila se v utrpení Syna
svého, zakusila všemožnou ouzkost a vše-

možný zármutek. Bolesti její pevyšují
pomýšlení andl a tím více pomýšlení
naše. Zvdnosti nemli bychom Jí i dnes
poslední slzu vnovati, slzu touhy?

n.

Bhem rozjímání tchto svatopostních

uzeli jsme, že Maria P. jakmile matkou
Nejvyššího sestála- ihned trápení Jí nastalo.

Vzpomeme jen, jak bolestn dotklo se

srdce Jejího proroctví Simeonovo v chrá-m Jerus. pi obtování Pár.é. Brzo na to

zeli jsme Ji prchati s dítkem Božským
do Egypta ped ukrutným Herodesem;
na to ztratila dítko Božské a po 3 dni

s úzkostí ho hledala. A což když na konci

veejného J eho psobení vidla Ho ubio-
vaného, utrýznnóho, tžký kíž nesoucího,

vidla ho dále rozpjatého na kíži, slyšela

sv. slova Jeho, vidla ho umírati. Když
pak láska, ob dokonala, i tu musila i

Ona poslední ob pinósti, sv. mrtvolu
Jeho musila vzíti ve své náruí a pak
v hrob uložiti. A tán teprv skonily se

bolesti Její. To bylo tch sedm me, které

proklálo to mateské srdce Její.

9*
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Á jak se chovala v bolestech tch
Maria. Uznávala vli Boží nad sebou a

podala se jí úpln. Z úst Simeonových
dozvdla se, že me bolestí pronikne duši

Její, a hle, jak hrdin Maria se zachovala.

Neekala a nevypoítala, jaký z toho bude
míti prospch na svt. Vdla, že se to

na tvora nesluší, aby Bohu inil výminky.
Ke všemu byla hotova, pijala kalich utr-

pení, vždyt Jí ho podával Bh, kterého
nade všehhno milovala.

I my drazí v Kristu musíme na tomto
svte zakusiti mnohou bolest, mnohý zár-

mutek. Každé srdce chová v sob njaký
bol. Nkdo teprve od nedávná, jiný již po
delší as; opt jiného jen smrt snad od
zármutku vysvobodí. Tak jak vojáci na
stráži se vystídávají, jedni picházejí, druzí

odcházejí, tak jest to i s bolem a zár-

mutkem. asto spoívá na nás zármutek
jako erné mrano, zdá se, jakoby Bh
modliteb našich ani neslyšel. Tu si vy-
hlídne lidská nespravedlnost lovka za
ob a Šlape nemilosrdn po nm, jindy
zas odvrátí se od nás pátelé. Nkdo pi-
pravil si sám bolesti a zármutek, že v roz-

hodném okamžiku špatn volil stav. U ji-

ného pochází zármutek z neláskavosti ji-

ných. Mnohý musí trpeti i pro své nábo-
ženství, jiný opt pitáhne si zármutek
híchem.

A jak se chovají lidé v zármutku?
O jak asto slýcháváme slova rouhavá:
„Pro to seslal Bh na mne." On snad o

mn ani neví. Lidé poínají sob, jakoby
Boha ani nebylo aneb jakoby se byl zm-
nil. A pedce Bh nás miluje jako nej-

láskavjší otec neb matka. Dkaz lásky
své nám podal tím, že za nás dal Syna
svého a Syn Boží krev svou a život svj.
Dal-li nám, co mu bylo nejmilejším, dal

by nám i ostatní, kdyby to pro nás dobré
bylo. Když ale vzdor tomuto dkazu lásky
Boží lovk neustále se jenom vyptává:
Pro to seslal na mne Bh, k emu to

povede, co tím chce ? Není-li to nedvra,
není-li to provinní veliké proti lásce Boží ?

Cí má nám Bh vždy naped vykládati,

co tím a oním zamýšlí? Cí má nás
snad prošiti za svolení. Není-li On Pánem
naším? asto bývá zármutek známkou
lásky Boží nám. Otec miluj e-li upímn
dítko své, trestá ho asto, aby ho na pra-

vou cestu pivedl. Když ale vzdor napo-
mínání dítko polepšiti se nechce, pak pe-
stává ho trestati, za to ho ale vyddí.
Dokud ho trestal, miloval ho, když ho

pestal trestati, odal mu lásku svou. Mý-
lil by se tedy, kdo by se domníval, že
Bh vždycky toho, koho netresce, miluje.

Naopak dobe praví písloví : Koho Bh
miluje, toho tresce. To dobe vdl sv.

Augustin a proto se modlíval: „Pane Bože,
zde ež, pal, ale na vnosti ušeti."

Od Marie P. ume se, jak se chovati
máme v zármutku. Postavme se v duchu
vedle Ní a porovnejme zármutek svj se

zármutkem Jejím. Veliký jest Její podíl

v utrpení a mukách Syna Božího a proto

o Ní platí též slova proroka : O vy všichni,

kteí jdete cestou, pozorujte a vizte, jestli

bolest jako bolest Její. Zármutek a utr-

pení vedou ale k radosti a blaženosti, a
podobn bylo to u Blahoslavené Panny.
Za me sedmeronásobný bolestí jejich,

sedmeronásobné dostalo se Jí v nebi ko-
runy. Za opuštnost nevýslovnou, koruno-
vána byla potchou nejvyšší, za své poní-

žení, povýšením neskonalým. A protož,

pakli zármutek a utrpení ztrpuje nám ve-

zdejší život náš ; na toto povýšení M. B.
si vzpomínejme, na tuto odmnu, kteréž

dostalo se Jí za bolesti Její. Neztrácejme
nadji, že i nám náš zármutek v radost

se promní. O necítime-li v srdci našem
v nejvtším zármutku svém, jakýsi pocit,

který touhou po nebi nazvati se mže.
Jest to touha po vlasti nebeské, kde dou-

fáme odmnu obdržeti za strasti vytrpné.
A jako touha po domov u dítek asto tak

mocná jest, že slze ronívají, v takové míe
zmocní se i duší zbožných touha po vlasti

nebeské, že i ony asto slzy touhy proló--

vají, po vlasti oné totiž : kde setkati še

mají s Bohem svým, aby od Nho nikdy
odloueni nebyli, kde mají na Nho v tváí
tvá patiti, kde i Marii P. uzíti a Jí

náležitou úctu prokazovati budou moci.

Jaká to radost a útcha bude pro duše ty

zbožné, až dokroivše na konec putování
života svého co vrní ctitelé Eodiky Boží,

od Ní doprovozeni, pekroí práh vnosti
a pi soudu soukromném na Ní co na pí-
mluvkyni úpln budou moci spolehati.

Kdyby ovoce tchto svatopostních roz-

jímání v niem jiném se neobjevilo, než-li

v tom, že srdce naše roztoužilo se po vla-

sti naší nadpozemské, pak zajisté i druhý
blahý následek dostaví se, když poznáme
pravou cenu cíle svého, a bude záležeti

v snaze upímné, odvraceti srdce od po-

míjejících pozemských radostí a statk.
A dosti by bylo na tom! Pak bychom
také dovedli oceniti pravou conu duše své,
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pak dovedli bychom oceniti cenu dobro-
diní penesmírného, kteréž prokázal nám
Bh, vykoupiv nás skrze Syna svého

;
pak

ale též vždy v krásnjším svtle objevily

by se i zásluhy Matky, která i utrpením
svým k vykoupení našemu pispívala.

A za to vzdáváme Tob, MátiB., nyní
na konci tchto posv. rozjímáni, díky nej -

vroucnjší, jakéž my slabi tvorové jen
schopni jsme. Za bolesti Své máš se nyní.

drahá Matko naše, radovati nad naší lí-

tostí pi velikononí svaté zpovdi, nad
dobrým a pevným pedsevzetím, nad sv-
domitostí, s jakou tato spasitelná pedse-
vzetí ve skutek uvádti budeme, abys mo-
hla splesánim zvolati : „Mj syn, má dcera,

ktei mrtvi byli, ožili, byli ztraceni a opt
se navrátili, takže pravd mohu zvolati,

jako nkdy v Betlém: O já šastná
matka !

a Amen.

R e c,

o Veliký Pátek.

„Spadla koruna s hlavy naší:

bda nám, že jsme zhešili.

Proto truchlivé uinno jest

srdce naše, proto zatemnny
jsou oci naše."

(Plá Jerem. V., 1G. 16.)

Veliké byly nepravosti lidu Israel-

sjíóho za dn Sedeciáše krále, vtší, než
aby milosrdným okem dívati se mohl Bh
na zbloudilé syny národa, jejž vyvolil a
štípil, jako pilný hospodá pstuje vinici

svou. A proto spravedlivým trestem ztre-

stala híšných pravice Jeho, a krále ba-
bylonského zvolila za nástroj Svj, aby
zboil místo slávy a chlouby lidu toho, ab}r

ztroskotal msto i svatyni jeho, a v o-

troctví uvedl knžnu krajin, paní národv
— slavný Jerusalem. Padlo msto, zpu-
stošen Sión, a tisíce tisícv zbloudilých
synv vyvoleného národa opustiti muselo
pdu posvátnou, a místo slávy své zam-
nili místem otroctví a služby cizinci. A
na troskách svatého msta sed, velikým
rozželen bolem, pláe vrný sluha Hospo-
dinv, a me bývalou slávu s utrpením
lidu svého, kvílí v naíkání velikém:
„Spadla koruna s hlavy naší: bda nám,
že jsme zhešili ! Proto truchlivé uinno
jest srdce naše, proto zatemnny jsou oi
naše."

„Spadla koruna s hlavy naší!" tak

zvolati zajisté mžeme i my u vdomí
híšnosti své, pemýšlejíce o píin smrti

Toho, jenž na Kalvárii dnes na kíži
v útrapách a bolestech nevýslovných na-

klouje hlavy Své a za nás umírá. „Spadla
koruna s hlavy naší;" nebo jsme zhe-
šili. Smutný byl stav nevrných syn
Israelských v nehostinné zemi Babylonské,
co zatím v zemi rodné kvílily cesty Si-

ónské a bolestí a žalem krvácelo srdr

vrného služebníka Božího, patíc na stís -

nnou vlast a kruté zajetí nešastných
bratí. Avšak i v dob té, plné bolesti a

smutku, nevyhasla nadje dn lepších v
prsou kvílících a v slze hoké, zableskl i

paprsek nadje muže Božího, když volal

:

„Duch úst našich Kristus Pán, jat jest

v híších našich
;
jemuž jsme ekli : „V stínu

tvém živi budeme v národech." (Jer. plá
4, 20.).

Drazí kesané! Jakož ped vky Je-

remiáš zuboženému národu útchu a po-

silu vléval ve srdce zranná, tak iní i

církev svatá, zvlášt ve svatý a veliký

den dnešní. Pipomínajíc nám svržení ko-

runy spravedlnosti a svatosti, jakouž o-

zdobeni byli prarodiové naši ve stínu

rajského života, pipomínajíc duším naším
i záhubu vlastní, jež nešastným stalo se

nám po prvních rodiích ddictví, spolu

na mysl nám živ a v innosti závrené
uvádí i Toho, o Nmž v prorockém nad-
šení volal prorok Isaiáš, ,,že poslán jest,

aby léil skroušenó srdcem, a kázal jatým
propuštní a zaveným otevení žaláe, aby
kázal léto milostivé od Hospodina a den
pomsty od Boha našeho, aby tšil všecky
kvílící, aby dal kvílícím Siónským korunu
za popel, olej radosti za smutek, pláš
chvály za ducha truchlivosti. (Isaiaš 61,
2—3.). Veliká vina — veliký Spasiteli Dv
tato slova mají pro život náš význam ve-

liký. Na veliký den dnešní sluší nám u-

vésti je sob na mysl. —
1. Stvoena byla zem a nezmrný

svt tl nebeských, jimž zárodek dán k roz-

voji nejdalekosáhlejšímu. Píroda veškerá
ve své tvrí síle pti mla velebný chvalo-

zpv, jehož obsah zahrnut v slovích : Jak
veliký, mocný, silný a slavný Jsi Pane
všehomíra ! A kdo uren byl k tomu, aby
velebnos a velikost Boží, již stvoené vci
pouhým svým bytím hlásaly, mluvou uv-
domlou, hymnem dstojným pronášel na
poest Tvrce, kdo uren byl k velikému,
vznešenému úadu veleknze celé zem,
celého svta?
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„Uime lovka— tak dl Trojjediný

Bh — k obrazu a podobenství svému: a
at panuje nade všemi zvíaty i nade vsí

zemí." lovk tedy povolán byl k tomu,

aby na vrcholu vci stvoených stoje, záro-

ve mrou svrchovanou velebil Stvoitele
veškerenstva. A lovka toho uinil Bh,
jak žalmista Pán vyznává, málo men-
ším andl, slávou a ctí korunoval jej.

Jaká to pednost, jaká to výše ! Však kde
nalezne opory, kde síly, kde pomoci, aby
povždy v nezkaleném svtle záil, jakožto

odlesk obrazu nevystihlého, nejdokona-
lejšího, nestvoeného ? Nepestal dobrotivý
Tvrce na tom, že pánem uinil lovka
všeho nižšího tvorstva, dav jemu duši ne-

smitelnou, obdaiv jej duchem, jehož pe-
vaha v podruží uvedla sob mocné pí-
rody síly

;
výše nad to nesla se láska Boží

:

spravedlnosti a svatosti ozdobena duše jeho.

Ale i schránka její uinna zlatou, nehy-
noucí; tlo ozdobeno vzácným darem ne-

smrtelnosti. Bh byl pítelem lovka nej •

upímnjším, lovk pítelem Božím.
Jediné ješt scházelo, aby blaženost

prvních rodi byla úplnou, dokonalou,
zaslouženou. Svobodným rozhodnutím vle
ml lovk státi se spolutvrcem neskona-
lého svého štstí a proto i píležitost po-
skytl jemu nebes a zem Pán, dav píkaz,
jehož splnní naplovati mlo duši slad-

kým sebevdomím : I já jsem k štstí své-

mu piinil svou ástkou.
Však Bohu budiž žalováno! lovk

svdného uposlechnuv hlasu, s vrcholu
štstí nevypravitelného upadl v píšernou
hlubinu nezmrné duševní bídy. Odvrácen
od Boha a obrácen k zlému, klesal ím
dále, tím více. Obraz Boží na duši po-
skvrnn a pokálen

;
jasné poznání Boha

ustoupilo erné tm nevdomosti, ctnost

ustoupila híchu. Vizte poutníka v nezná-
mé, neobydlené krajin cizí! Nezná cesty,

ubírá 3e v opáuou stranu svého cíle, za-

halen temnou mlhou, nevidí cesty, nepo-
znává, že již již nad propastí octly se

nohy jeho. Kdož nepoznává v poutníku
tom lovka po spáchaném híchu, kdož
nevidí v bloudícím veškeré lidstvo, jehož
údlem stál se hích, vlastní sílou nesma-
zatelný, jemuž za podíl otcovský dána
kletba, vepsána v duši porušenou ? V pravd
nám všem vyznati bylo s prorokem staro-

zákonním: „Spadla koruna s hlavy naší:

bda nám, že jsme zhešili. Proto truchlivé

uinno jest srdce naše, proto zatemnny
jsou oi naše."

2. Kdo zvedne korunu tuto zlatou,

korunu ospravedlnní, korunu dítek Bo-
žích a vsadí na skrá lidstvu veškerému ?

Kdo vykoupí, dr. k. z poroby tížicí k ne-
snesení otroky híchu na zlatou svobodu
syn Božích? Kde vzejde vykoupení, kde
spása, kde s Bohem smíení? Veliká vina
— veliký Spasitel! Ne tedy lovk, niko-
liv cherub s nebes vné íše, pevzíti
mohl úad vykupitelský za padlé lidstvo.

Nepostaovala síla obou. Neskonalá vina
vyžadovala neskonalého i Spasitele. Vizte
lásku Boží nej vtší! Syna Jednorozeného
posílá Otec na vykoupení padlých. A Ten,
dle slov sv. apoštola, zmaiv sebe sám
zpsobu služebníka pijal, služebníka opo-

vrženého, kterýž pišel, ne aby jemu slou-

ženo bylo, nýbrž aby sám sloužil. Opustiv
slávu nebes, sestupuje v úval slzavý, z kra-

jin nezmrné radosti pichází v údolí bídy,

synem lovka uinn, abychom my stali

se syny Božími. Komu dnes, drazí kest.,

netane na mysli celý ten život Spasitele

od jeslí Betlémských až po tvrdé lžko
Golgotské, ten život pln útrap a strastí,

pln dobrodiní a skutk, jichž dosah v slo-

v svatých Jeho úst: „Syn lovka pišel

hledat a spasit, co bylo zahynulo, u kdož
jest, jemuž na povrch duše nevynoí se bar-

vami nejživjšími, obraz tváe zsinalé,

skrání ostrým trním ovnených, boku
prokláného, rukou a nohou heby prora-

žených? Kdož nevidí v duchu dnes Syna
Nejvyššího na potupném dev kíže v
smrtelném zápasu umírat za naše žití ?

Kdo neslyší z pesvatých Jeho úst nejvý-

znamnjší ze všech slov: „ Dokonáno jest !

w

Ob za vás pinešena, Otec usmíen, svt
spasen a vykoupen? Kdo nevidí v nej-

dražší krvi, inoucí se s kíže kalvárského,

zázraný lék na uzdravení duše; lék, jenž

psobiti bude na vn vkv pro ty,

kdož znova zranni byvše híchem, užívati

téhož budou na spásu vnou !

Všickni dnes stojíce pod kížem sva-

tým vyznáváme, co vyznal jíž vštec
Israelský: „Duch úst našich Kristus Pán,
jat jest v híších našich

;
jemuž jsme e-

kli : V stínu tvém živi budeme v národech"
(Plá Jerem. 4, 20.).

Ped lety žil v Nizozemsku bohatý
šlechtic. Maje penz hojnost, hojn je také

utrácel. A kde snadnji a ^chleji jdou

peníze na odbyt, ne-li v hernách, jež váš-

nivé hráe okouzlují tak, že zapomínají i

nejsvtjších povinností svých? Šlechtici

byly herny místem zamilovaným. Hrál,
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až prohrál tém veškeré jmní své. Na-
darmo varovala, kárala, prosila, zapisá-

hala jej ctnostná manželka jeho, a zdálo

se, že i nadarmo modlila se za svého

spustlého manžela. Muž její klesal vždy
hloub a hloub. Andl strážný ale i tu,

kdy lovk kráí nad propastí a zamítá

ochrannou ruku jeho, nepestává bdíti nad
svým svencem. Manželka, chtíc nešast-

ného chot zachrániti, vymyslila sob les.

— Jednoho dne odešel zmínný šlechtic

z domu s posledním zbytkem jmní svého

do herny. Usednuv, hrál opt, a když spo-

luhrái na nm až na poslední halé všecko

vyhráli, vzdálili se. Tak sedl rozílen za

stolem sám. Než tu v pozdní chvíli noní
pichází postava zakuklená a blíží se ke

stolu, za nímž sedí hrá. Pistoupivši k n-
mu, vybízí jej ku dálší he. Hrá svoluje,

hrá a — prohrá i poslední halé svj.
„Hejme dál!" pobízí cizinec. „Nemohu
nemám žádné sázky." „Víš," dí zakukle-

nec, „vsa to, co ješt máš — vsa srdce

své, vsa duši svou! Yyhraju-li ale tu

duši tvou, patí mi pak na vky!" „Na
vky!" odpovídá hrá, „patí ti na vky!"
Hrají a nešastník prohrá duši svou. —
Cizinec se zvedá, odhazuje škrabošku ze

tváe své, pláš s beder svých : ped hrá-

em stojí v kráse a velebnosti, zdá se, že

nadpozemské, vlastní jeho manželka. „Až
dosud," praví, „byls lásce mé cizincem,

až dosud byls ke mn chladným, stude-

ným jako mráz a led, až dosud zaprodá-

vals mne bídné he — ale nyní jsem t
vyhrála ; od této chvíle náležíš mn s ce-

lým srdcem, s celou duší svou, náležíš mn
na vky! 44 — Y život hráov byl okam-
žik ten zaátkem spoádaného života.

Dr. kešanó! I my jsme he vášnivé
až dosud byli oddáni. Hráli jsme, a víte

co jsme prohráli? Pokoj svdomí, mír duše,

nadji vného spasení. Hráli jsme vysoko,
a víte jak vysoko ? O zlato krve Kristovy,

jíž nás vykoupil, o zlato nesmrtelné duše
své, o zlato království nebeského. A když
jsme prohráli všecko, prohráli vše až do
posledního halée, pišel Pán a Spasitel

s nebes, božství své maje zastené rouškou
lovenství, a On smrtí svou vyhrál duši
naši, srdce naše.

A nyní, drahý kesane, stojí ten Kri-
stus ped tebou: koruna trnová na hlav
Jeho, tvá Jeho rozedrána, tJo ranami
nejbolestnjšími poseto. A víš, pro toto

bolestné pestrojení? Aby vyhrál duš
tvou, srdce tvé, híchy poskvrnné. O ne-

váhej, drahý kesane, vložiti je v sázku,

aby plesati mohl Pán: Nyní jsem t vy-
hrál, nyní náležíš mn celý, s duší a srd-

cem istým na vky. Amen.
Frant. Dusil.

Svatý týden v církvi ecké.
Podává Jan Tenora.

Ponvadž veškerý pst jest pípravou
ke slavnému hodu Velikononímu, a svatý
týden nejpednjší jeho ástí, ježto v nm
všechna tajemství utrpení a smrti, i po-

slední veee a pohbu Ježíše Krista se

pipomínají, proto chci zde vypsati, na
kteraký zpsob Bekové svatý týden slaví.

Bývá od nich nazýván i velikým tý-

dnem za píinou velikých památek, kteréž

v nm se oslavují, jakož jsou: osvobození
ode jha ábelského, pemožení íše tem-
nosti, zlomení pout hích, jimiž ábel
svt svázal, smíení nebes s pokolením
lidským; pipomíná se, kterak smrtí Kri-

stovou duchovní život opt byl nab37 t,

ztracené milosti zase dosaženo, kterak Je-

žíš prolil svou drahou krev, jížto híchy
svta byly_ smazány. Protož tím více od-

dávají se Kekovó pobožnostem, a tím více

iní dobrých skutkv; zdržují se již ve
stedu svatého téhodne od veškeré slu-

žebné práce, aby zhostivše se pée o vci
asné tím lépe mohli rozvažovati a uctí-

vati konec života Pána našeho Ježíše Kri-

sta a zaátek našeho vykoupení ; ve stedu
totiž pipomínají si trplivos našeho Vy-
kupitele tehdy, když jej Jidáš Iškariotský

nepátelm jeho zapísáhlým zaprodal.

Na zelený tvrtek zpívá se pi slavné

mši svaté píse císae Justiniana, kteráž

takto asi zní: Ui, o božský Spasiteli,

abych nejsa nehoden k pesvaté tvé ve-

ei pistoupil. Nechci t vydati v ruce a

v pouta tvých zapísáhlých nepátel, tak

jako Jidáš falešným pozdravením a políbe-

ním uinil: rty mé nedotknou se tebe za
jiným úmyslem, než abych tebe jako své-

ho Spasitele vrn poznával, jméno tvé

vyznával, a tebe prosil s lotrem kajícím,

abys si na mne vzpomnl ve svém krá-

lovství. — Mnozí zbožní lidé pijímají na
tento den Nejsvtjší svátos oltání, aby
se tak dstojn k velikononímu pijímání
pipravili.

Když mše jest skonena, umývá sám
patriarcha nohy dvanácti mnichm z ádu
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sv. Basilia. Avšak pobožnosf ta zbyteným
smíchem dosti se hyzdívá. Žádný totiž

z tchto dvanácti, kteí pedstavují sv.

apoštoly nechce býti na míst zrádce Ji-

dáše, aby mu jeho jméno až do smrti ne-

zstalo. Musejí tedy všichni losovati, a ten,

na nhož los padne, jméno jeho pijati.

Ostatních jedenáct podle libosti vyvolí si

jméno jednoho každého apoštola a sice po
poádku^ jak apoštolov po sob jdou.

Bohoslužba trvá po tyto ti dni ped
hodem velikononím asto až do noci;

ostatní as pak lidé doma trávívají tením
nábožným, modlitbami a postem, k nmuž
dti od sedmého roku zavázány jsou.

Dv hodiny po západu slunce na ze-

lený tvrtek shromažují se ekové opt
ve chrám a setrvají tam po celou noc

;

tam pak pedítá se o hokém utrpení a

smrti Ježíše Krista podle sepsání všech
ty evangelistv, zpívají se nábožné písn
a zpvy, konají se modlitby, aby tím živ,
jakož sluší, každému na mysli zatanulo,

co Kristus pro svt vykonal.

Na veliký pátek dv hodiny po vý-
chodu slunce opt picházejí do chrámu
k uctní sv. kíže. Ve chráme pak trvají

po celý den až do slunce západu; potom
teprve na chvilku ubírají se dom a tam
požívají kousek chleba a vodou zapíjejí,

aby tlo hladem docela zmoeno nebylo.

Veer pak konají obad pohbu Kristova;

socha mrtvého Pána položí se do skvostné
navrchu otevené rakve, kteráž se naplní

kvtinami, a okolo zažíhají se mnohé vos-

kové svíce. Duchovenstvo ve svém církev-

ním odvu pistupuje k rakvi a uctívá pa-

dajíc na kolena Pána našeho, jenž pro

nás skonal, na to pak i lid shromáždný
iní taktéž; v ten pak as zpívá se ná-

božn píse, v níž se zaíká národ židov-

ský pro nevdnost svou. Za eckých cí-

sa byla tato rakev ve slavnostním pr-
vodu nesena ulicemi msta Caihradu, nyní
však za vlády turecké nese se jen okolo

chrámu a na to se rozdávají kvciny, které

v rakvi té byly. Všechny tyto pobožnosti
trvají až k plnoci. Jakmile se rozšeí í-
távají se proroctví a mezi tím zpívají se

rozliné zpvy.
Na bílou sobotu^ koná se obad sv.

ohn, o nmž prostí Rekové pevn a ne-

pochybn ví, že každý rok padá v tento

den ohe ten s nebe do svatého hrobu
v Jerusalem. Na to se koná ostatní boho-
služba bílé soboty, a koní se odpoledne
mší sv. Basilia. Potom pedítají se ho-

milie eckých sv. Otcv o pohbu a zmrt-
vých vstání Ježíše Krista až do veera

;

když pak slunce zapadlo zpívají se první
nešpory následujícího hodu velikononího.

Ješt však nkolik slov o sv. ohni,

který prý v Jerusalem do svatého hrobu
s nebe padá. Tam v Jerusalem ecký
patriarcha jerusalemský, díve nežli ohe
ten vykeše, stane pede dvemi svatého
hrobu a tam slavnostním zpsobem ím-
ského papeže proklíná a zatracuje a ve
klatbu církevní jej dává, tak jakoby apo-
štolská stolice v ím byla podízena
církvi ecké. Na to ješt zaráží na míst
tom patriarcha veliký železný heb na do-

tvrzení takové exkommunikace, který ve-

likými kladivy docela do zem vražen
bývá. Zárove zapovídá pod tžkými cír-

kevními i svtskými tresty, i pod trestem

pti set ran, heb ten vytáhnou ti ; a tak

lze u dveí tch spatiti velmi mnoho ta-

kových heb, ježto se nikdo z Latiník
neodváží jich vytáhnouti, aby nebyl proto

pronásledován od ekv i Turkv. Na to

se ve svatém chrám všecka svtla po-

zhasínají a ve svatém hrob se nový ohe
vykeše, který patriarcha nejen po celém

Východ, nýbrž i carovi do Moskvy a kní-

žeti multanskému a valašskému rozesýlal,

od nichž za to štde obdarován býval

;

vynášelo prý mu to ron až 20000 tolar.

Kterak slavíekové hodB. velikononí.

Hod velikononí nazývají ekové i

slavností všech slavností, dnem svtla,

útchou srdcí, radostí duší, pechodem ode

smrti k životu, povstáním híšníkv, roz-

koší nebes i zem, dílem a oslavou Nej-

svtjší Trojice, a slavností vítznou Je-

žíše Krista.

Na nedli velikononí dv hodiny

ped úsvitem ubírá se každý do svého far-

ního chrámu, aby se dlo píkazu veliko-

noního súastnil bohoslužby a mše svaté

i svaté veee, a aby ji od svého duchov-

ního pijal. Když se odzpívá evangelium,

posadí se knz, který slouží mši svatou,

do výklenku ve stn u oltáe, a drže

obma rukama zavenou mešní knihu, na
níž bývá vyznaen kíž, k lidu shromáž-

dnému, zanotí tento verš: Kristus vstal

a smrtí svou pemohl smrt a zjednal život

tm, kteí ve hrobech jsou. Lid optuje
slova tato vícekráte dávaje sob navzájem
políbení pokoje, který nejpednjší z du-

I chovenstva nejdíve dostává líbaje naped
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mešní knihu a potom biskupa nebo knze,
který slouží mši sv. a íkaje pi tom:
XQiarbg avsfftrj, Kristus vstal

;
biskup pak

anebo knz mu odpovídá: ^Xtj&óSg ávearr},

v pravd vstal. Ostatní duchovenstvo pak
na týž zpsob dostává políbení pokoje.

Laikové však, kteí rovnž pistupují, lí-

bají jenom knihu, nikoliv však knze.
Jakmile se mše sv. skonila, objímá

druh druha a dává mu políbení pokoje

]3rav Xgiaróg cívsatt], k emuž se odpovídá
álrj&áig areairj. Po osm dní se takto pozdra-

vují i tehdy, když se man na ulici pot-

kají, a teba se ani neznají, jen to v-
douce, že oba jsou Rekové. Známí se však
navštvují, dávají si navzájem dary, ze-

jména barevná i pozlacená vajíka a j.

Pozdravením tímto velikononím uklízejí

se mnohdy nejvtší nepátelství, aby se

všichni o slavných svátcích velikononích
veselili a radovali. Pátelé pak pozýváni
jsou k hostinám a radovánkám všelijakým.

Kterak se slavil hod velikononí
v Multansku a Valašsku.

V Multansku a Valašsku slavil se hod
velikononí zpsobem daleko slavnjším a

velikolepjším nežli kde jinde v Turecku,
kde se piznávají k ecké církvi.

Kníže i s knžnou a veškerým dvo-
rem ve skvostném odvu dvorním ti ho-
diny ped úsvitem ubírali se do pedsín
hlavního chrámu, kde pi vchodu je me-
tropolita s duchovenstvem svým pijal a

je ke trnu doprovodil. Druhý pak trn
uchystán byl pro samého metropolitu.

Dvorní hodnostái stáli maliko za kníže-
tem, vysoká šlechta po pravici, ostatní

pak po levici. Tlesná stráž utvoila ko-

lem nich kolo, aby lid, jenž se hromadn
tlail, žádného nepoádku nezpsobil.

Uprosted místa toho byl zízen oltá,
a na nm slavná mše sv. obtována. Kníže
i metropolita zvedli se zárove se svých

I
trnv a u oltáe se potkali, podali pak
si navzájem na políbení malý drahokamy
posázený kížek, který oba v ruce mli,
pravíce pi tom: Xoiaróg avsfftrj^ nebo od-
povídajíce: áXrj&dog cIvsgttj. Na to oba se

vrátili na trn. Jakmile se to stalo, jak
duchovenstvo, tak i družina knížecí jeden
po druhém pistupovali a líbajíce naped
ruku metropolitovi a potom knžn íkali
Xqigtóš avsfftrj. Mezi tím stílelo se opt a
opt z velikých i malých dl a vojenská
hudba vesele hrála. Když pak na chvilku

pestala hudba hráti, a z dl také již ne-

stíleli, pozvedli všichni nesetní lidé, kteí

kolem stáli, jak mohouce hlasu svého, a

volali Xoiazóg ársatri takovým pokikem,
že ozvna vzduchem daleko se odrážela.

Druh druhu dával pak políbení pokoje, a

všechno zaznívalo radostí.

Po bohoslužb, která dlouho trvala,

dával kníže ve svém paláci nejpednjším
ze šlechty a duchovenstva hostinu

;
pí-

tomnému pi tabuli duchovenstvu se ped-
kládaly pokrmy z ryb, ostatním pak od

masa. Pedkládalo se na tech stolech,

nejmenší z nich byl na míst povýšeném
pod nebesy pro samého knížete; ostatní

dva byly po pravé a levé stran pro du-

chovenstvo a šlechtu.

Za stálé veselosti posýlal kníže ze

stolu svého nej lepší pokrmy tm, které

obzvlášt poctiti chtl a z velikých po-

hár se svými hostmi pipíjel na zdraví

knžn. Když hostina b}7la skonena, pi-

stupovali pánové zemští a šlechtici po

dvou ke trnu knížecímu, tam poklekli

s hlavou nepokrytou, pijímali z ruky kní-

žete veliký pohár pesilného vína a vypili

jej na zdraví knížete.

Ješt dvojí takovou hostinu dával sice

ron kníže o vánocích totiž a na ti krále ;

avšak hostina tato velikononí vyznaovala
se ped ostatními tím, že kníže po ní svým
duchovním i svtským hostím dával darem
skvostné kabátce a sice po tech patriar-

chovi a osmi nejpednjším šlechticm:
jeden ze sameúu, jeden z atlasu a jeden

z jemného sukna, a ostatním po dvou, a

sice z atlasu a z jemného sukna. Na to

pak ubíral se kníže s nejpednjšími šlech-

tici ke knžn, a pak darem dával ješt

tmto dlouhé kabáte ze zlatého brokátu.

Nkteré výjevy z poutí Velehradských.

(Dle Svatopl. echa.)

(Dokonení.)

Ped námi v malé kotlin?, z ásti lesem

lemované, objevuje se mohutný kostel s dvojicí

vysokých vží, jejichžto špiky jasu se kmi-

tají v paprscích sluneních — „aj, záí, záí

svatý Velehrad !

u

Nynjší Velehrad jest malá vesnice, jejíž

jádro tvoi bývalý klášter cisterciák i s koste-

lem P. Marie. R. 1774 byl tento klášter zru-

; šen a slouží odtud s ásti za obydlí držitel

(

panství velehradského.
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Kostel, nejdelší na Morav, upraveu a-

vnit s velikou nádherou ; u hlavního oltáe
stojí sochy sv. Cyrilla a Mothodje a veliké

plechové figury slovanských tchto apoštol
zdobí také špiky obou vží chrámových. ást
nov upravené hbitovní kaple jest pozstatkem
dávného kostela velehradského, sv. Cyrillem

vysvceného, v jehož zdech poktn byl také

eský kníže Boivoj. A kdo víš povsti lidu,

zajdi ješt do blízkého lesa podívat se na „krá-

lovský stl" — plochý balvan, za nímž prý

hodoval kníže Svatopluk s loveckou svojí dru-

žinou.

Tof vše, co zstalo po hrdém a pevném
sídle Mojmírovc. Bývalá sláva zapadla tu, ni

stopy po ní nezbylo na tvái zem. Pruty Sva-

toplukovy nezstaly železnou metlou na vrahy

Slovanstva — piharcoval Maar od východu

a našel ty pruty rozptýleny, ve slabých ne-

svorných rukou. Divoká boue nepátelská pe-
nesla se pes tuto pdu a smetla s ní navždy

velikou íši moravskou i tichý kvt bohoslužby

slovanské, vypstovaný zde pelivou rukou bra-

tr soluských.

Vcházíme do Velehradu zabráni v my-
šlenky o dávné jeho sláv a první, na padají

zraky naše, jsou chudí prosící o almužnu . Také
jiné pimené pípravy jso*i tu v plném proudu.

Spousty tešní a nakládaných „oharek" (oku-

rek) kynou svdn vstíc hladovým a žíznivým

poutníkm. V etných krámcích a stanech vy-

kládají prodavai zboží všelikého druhu. Jiné

nástrahy chystají se v tch nkolika hostincích

velehradských. V kuchyních vaí, pee a smaží

se o pekot a kde jaký^kumbálek a kout, vy-

prazduje se pro mimoádný nával hostí. 1

venku improvisují se z prken a špalk stoly a

sedaky.

Hustji a hustji plní se Velehrad zástupy

poutník. Nejvtší nával je ovšem v samý ped-
veer a z rána slavnostního dne. Když je pout

v plném proudu, rozvinuje se ped námi obraz

neobyejn pestrý a svží. Mnohobarvý kroj

moravských Slovák zastoupen je tu všemi svý-

mi odstíny a v peestou tu sms vetkává nkde
i Haná zbytky své malebnjší minulosti: ervené
koženky mužv a ervené, na babku uvázaué

šátky žen. Ba, obchází tu i jeden staiký blo-
vlasý Hanák v baatém erném klobouku s ve-

likou peskou a v dlouhém modrém plášti, je-

hož etné svislé límce, do spodu delší a delší,

varhánkovit leží na sob a pod nímž v pedu
vidti lze nejen rudé „šrtky," nýbrž i zelený

„špenzr" — obchází tu jako duch bývalé bar-

vitjší Hané.

Národuí kroj slovácký je za to dosud

v nejplnjším kvtu. A kvete peste, až oi

pecházejí. Mnohý krí nad ním sice ramenoma
a mluví pohrdliv o kiklavé „strakatin" a

„zálib v ohnivých, nápadných barvách" —
ale mn je i v té pestrosti stokrát milejší, než

ty nepkné a nicotné karrikatury cizího m-
štáckého kroje, jimiž na míst dívjší maleb-

nosti novovká kultura znešvaila náš eský
venkov a jež opatila pkn krotkými a stízli-

vými barvami, aby si nepodráždila churavé nervy.

„Oh, nepítel evropské civilisace ! Nepítel

pokroku!" zvolá snad nkdo z vás. — Nikoli!

Protestuju ovšem, ale ptám se zárove : Což

musí pokrok civilisace niiti všechnu pvodnost
a poesii? Což musí za poklady rozumu, které

národm pináší, bráti jim poklady samo rostlé

krásy? i je ideálem a cílem pokroku lidského,

aby celý svt pijal na sebe jedinoa tvánost,

jediný stih šatu a zpsob obydlí, jedinou e
a jediný obyej ? Zdá se vru. Zem, jež kdysi

tolikerým rznotvárným a rznobarvým pva-
bem kvetla, stárne patrn, odkvtá, šediví a

snad pijde as, kdy rozdlena bude celá ve

tverce polí jako šachovnice a kdy budou se

po ní procházeti lidé úpln stejné fagony jako

figurky vysoustruhované dle jediného vzoru.

Básníkm a malím píští doby nezávidím.

Avšak nechrne bláhových snad úvah a ko-

chejme se pohledem na obrázek života národ-

ního, s nhož není posud seten pvodní, lepo-

barvý pyl. Celá náves podobá se veliké zahrad

nejpestejšího kvítí. Co tu rozmanitosti ve tvaru

a barv! Pozorujme na píklad jen ty ohnivé

ervené nebo modré šátky žen. Kolikerým

zvláštním a složitým spsobem jsou uvázáuy !

Hanaka váže ervený šátek svj tak, že pi-

léhají dva lalochy jeho na uši; Slováka sp-

sobem nejrozmanitjším. Nkde prost na babku,

jinde na zpsob turbanu s cípem hluboko ná

záda svislým, opt jinde tak, že tvoí na spán-

cích dva veliké uzly a j. v. Mohla by se o tom

napsati snad celá kniha.

Každá tém vesnice má njaké zvláštnosti

kroje. A také v jedné vesnici panuje dosti ve-

liká rozmanitost. Zde pak spatujeme pohromad

typy tém celého moravského Slovácka. Vidti

tu kulaté erné klobouky, ovázané ervenými

pentlemi neb vysoko obtoené strakatými šr-
kami, klobouky širokosteché, drotarským po-

dobné, klobouky tuhé s plochým svrškem a

širokou žlutou pentlí, podobné kloboukm ma-

rináským, erné okrouhlé epice s plochým

erveným svrškem, epice s huatou obrubou,

po jedné srtan vyvýšenou, a s huatým cho-

mákem na vrchu. Jinoši zdobí své klobouky

peím a kyticí nebo celým vnekem ze stíbr-

ného tenounkého drátu, rznobarvých sklen-

ných kuliek a umlého kvítí ; asto nosí dlouhé
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úzké zástry, vyšívané velikými kvty a svázané

širokou barvitou tkanicí. Vidti tu široké bílé

„gat" a tsné nohavice do vysokých bot, nej-

více erné s modrým neb zlatým vyšíváním,

ale tu a tam i tešov ervené, bohat ara-

beskami protkané, jaké nosí moravští Chorváti

a sousedící s nimi ást moravských Slovák.

„Kordulky" (kazajeky bez rukáv) mají vzadu

modré nebo žluté okrasy a v nkterých kraji-

nách ovšeny jsou bohat stapci ervenými.

Blýskavé knoflíky na tchto kordulkách jsou

asem sestaveny ve vkusné obrazce. Pes kor-

dulku oblékají asto krátký bílý „lajblík" s er-
venými neb i zelenými výložky. Zhusta nosí

se prese všechno dlouhá bílá halena s širokými

rukávy a s velikým tyhranným kusem vzadu,

stažena nkdy kolem bok v božské prostot
— povíslem.

A kroje ženské ! Tu lesklé piléhavé boty,

tam opentlené stevíce a bloerven neb jinak

pruhované punochy, sukn bílé, erné neb er-
vené, spadající zde pod lýtka, onde sotva ke

kolenm, stíbrem a zlatem protkané živtky

s nejrznjšími okrasami, úhledné kožíšky hu-

atou stranou do vnit obrácené, s cípy na zad

svázanými, více mén napouchlé snžné rukávy

košile, asnaté límce ist bílé neb žlutým a

erným vyšíváním ozdobené. — Avšak nechám
již toho unavujícího líení, toho smutného ma-
lování perem a eknu prosté : oko naše, uvyklé

na bledší a stízlivjší obrazy, tká jako po-

mateno a kouzlem opojeno po tom kaleidoskopu

originálních malebných postav, v té spoust
smavých barev a tváí, zlatého a stíbrného

premování, rznobarvých fábor, krajek a tásní,

pestrého kvítí a peí.

Nové a nové proudy vlévají se stále do

toho pestrého moe. Procesí za procesím pi-
chází s družikami, knzem, mnohdy i hudbou.

Korouhve a kíže sklánjí se na pozdrav ped
kostelem, nábožný zpv mísí se s hluchým šu-

motem zástupv a hlaholem zvon. Sotva zpv
jednoho procesí zaléhá, již hlásí se jiné. A je-

diným etzem táhnou se za nimi vozy plné

mužv a žen: z dáli podobá se náklad jejich

spiše kupám ohnivých kvt. I ti kon jsou

plni faborv a stapc.
ást táboí na trávníku nedaleko kostela

:

mnozí ztrávili tam asi také noc, nebo o noclech

pod stechou byla nouze. Sedí a leží tu nenu-

cené ve družných skupinách a vyjímají z uzlíku

i

chléb, hntynky a jiné potravní zásoby. Nejedna
ruka hraje si též zamilovan s úzkohrdlou la-

hvikou, na níž nalepen jest kiklav barvený

obrázek.

Kolem krámk a stán je živo. V nich

tpytí a svítí se to jako samým zlatem a stí-

brem. A kramái hledí se té nádhery sprosti

lichocením, pemlouváním, vtipkováním — vždyt

znáte kramáskou taktiku z našich eských

jarmark. Ale zde obráží se i ve tvánosti trhu

pobožnjší mysl lidu moravského. Vidíte všude

hojnost svatých obrázk, hlavn ovšem cyrillo-

methodjských, pamtních penízk na velehrad-

skou pout, krucifix, sošek svatých, modliteb-

ních knih a rženc.
Dotený staiký Hanák v podivném plášti,

jenž obchází tu jako duch staré malebnjší

Hané, zastavuje belhavé kroky své u krámku,

v nmž visí zásoba rženc rozliných barev a

z rozliné látky. Složil tesoucí se ruce na holi

a jeho napolo vyhaslé, bled modré oi sme-

kají se mdle od ržence k rženci. „Jen dále,

staeku!" pobízí jej laskav kramá. „Stranou,

hoši! Udlejte místo pro ddouška. u Staec

šoupá se blíže a rázovitá jeho hlava s baatým
kloboukem, pod nímž v zadu snhobílý vlas po

hanáckém zpsobu splývá na mnohonásobné,

varhánkovité límce modrého plášt, klesá na

prsa pi každém kroku. Kramá pomáhá mu
s nžnou starostlivostí a vychvaluje své r-
žence. „Tenhle modrý se pro vás, staroušku,

práv hodí. Podívejte se jen!" Tepá mu lesklým

ržencem ped oima, jako prodava obilí zrnka

pšenice. Staeek pokašlává, prohlíží rženec se

všech stran, propouští zvolna kuliky scvrklými

prsty. Na to sahá po jiném a dívjší proce-

dura se opakuje. Prodava domlouvá a slevuje,

Hanák pokašlává a vybírá. Nesmí se pekvapiti.

Koueu šourá se dále — bez ržence a kra-

má provází ho zlostným broukáním, z nhož
proznívají slova „ddek u

a „zadarmo." Ale o-

patrný staroušek probírá so v ržencích jiného

kramáe — doufejme, že nepebere.

Zvláštností zdejšího trhu jsou také krámky

s umlými kyticemi a vneky, s barevnými

péry a jinými podobnými vcmi, jichž užívají

šohaji a dívky slovácké nejradji za ozdoby.

Jaká pýcha a rados záí z kulatého oblieje

výrostka, který si tu mže zatknouti za klo-

bouk hodné velikou kytici umlých kvt, nad

nimiž se kmitají dlouhé tyinky z tenounkého

stíbrného drátu

!

Moravští Slováci jsou velicí milovníci zpvu
a prodavai písniek mají tedy dobrý odbyt.

Takový prodava musí býti ovšem zárove zp-
vákem, aby dovedl postaviti v náležité svtlo

výbornou jakost svého zboží.

Nedaleko odtud oddávají se jiní poutníci

hrubším požitkm. Njaká podnikavá žena zí-

dila si tam polní kuchyni a nalézá dosti odb-
ratel, kteí stojíce kolem a držíce v rukou

talí pochutnávají si upímn na její polévce.

Byla to vasná myšlénka. Vždyt jsou všechny
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velehradské hostince ve stavu obležení a hosté

musí sob sami odnášeti jídla i pití z kuchyn
a sklepa. Blažen, komu se podailo dopadnout!

nž a vidliku!

Jonáci a díviny tlaí se nejvíce k jednomu
místu návsi, kde jim kynou nevinné zábavy.

Dvata kupují si za nkolik krejcar od ženy

s kukátkem vyhlídku na dlouhou adu možných
a nemožných krajin a památností. Jonáci pak
sestupují se kolem obraženého místa, v jehož

stedu leží na zemi široké prkno, hust posá-

zeno tenkými a tlustšími kolíky. U ného stojí

muž s drátem, na nmž navleeno je množství

železných kroužk. Hoši kupují si za krejcar

nkolik kroužk a metají je na prkno. Uvízne-li

nkterý kroužek na kolíku, pipadne šastnému
hrái výhra, která vyznaena jest na ce lulce

u kolíku pilepené. Jsou to výhry rozliné ceny :

pt kroužk, šesták, prstýnek, špika na dout-

níky, dýmka a jiné podobné pedmty, vyložené

svdn na stolku vedle podnikatele hry. Hoši

hrajou z poátku jen jako žertem, ale pichá-

zejí znenáhla do vášn. Tváe jejich se rumní,
oi srší jiskry. Se všech stran padají kroužky

na prkno jako krupobití a zachytí-li se nkterý
na kolíku, peskakuje šastný jonák s radost-

ným výkikem pes ohradu a ukazuje vítzo-

slavn na trefený kolík. Oodrží-li pknou dýmku,

ustupuje spokojen, provázen závistivými po-

hledy ostatních. Je-li však výhra hubená, durdí

se a pohlíží nedviv na nápis u kolíku a

na majitele hry. Dává se s ním i do hádky.

Služby B. konají se s velikou moravské

metropole dstojnou nádherou. Poutníci pistu-

pují ve velikém množství k stolu P. Jest tu

vidéti pravou pobožnost'.

Jest odpoledne. Poutníci se rozcházejí a

rozjíždjí. Pjdeme také.

Kráel jsem od Velehradu k Tupesm. Ce-

stou odpoinul jsem si ve stínu lesíka. Kolem
po silnici táhlo se nepetržité pestré pásmo
poutník, vracejících se do svých ddin. Vz
uhánl tryskem za vozem, každý peplnn ma-

lebn odnými postavami žen a muž. Mávali

okytnými klobouky, zpívali a výskali
;

fábory

všech barev poletovaly vesele vzduchem. I les-

ními stezkami ubíraly se kolem tlupy maleb-

ných tch postav. Živé, veselé barvy a tpytivé

ozdoby jejich odv inily obzvlášt poetický

dojem zde mezi sivými kmeny a jemnou zelení

vtvic s tajemným polosvitem lesním.

Zrak mj zalétá do dálky. Jako dva du-

chové z pohynulé íše romantiky pohlížejí tam

sivý Buchlov s Modlou do pívtivé krajiny,

ozáené posledními úsmvy letního slunce.

V paprscích jeho zaskvívá se kíž na silnici,

pod nímž jsem etl nápis : „ A.Ž budu povýšen

od zem, všechno potáhnu k sob." A jako na

dotvrzení tch slov vystupuje poutník za pout-

níkem od silnice vzhru ke kíži, klesá ped
ním na kolena a líbá vroucn kamenný jeho

podstavec.

Boivojv kest.
(Koku 871.)

Hle, z paláce královského brány

kráí slavn rek leskný dav,

patte na vládyky, kmety, pány,

odné v nádherný zlatohlav!

Za nimi jak stíbro znjí,

ejhle knz tu s žezlem biskupským !

Sbory mnich svaté hymny pjí
kaditelny lijí vonný dým.

Za velebným sborem vážn kráí

postava hrdinská z brány sem
;

pláš se zlatý k zem skvostn vláí,

skrán vní krále diadem.

A hle, muž tam po vladae boku

v rouše snhobílém putuje,

s blahým zápalem vc zbožném oku

ruce vroucn na prs kižuje.

Zástup muž v sukních béloskvoucích

skroušen se za ním ubírá;

sbor vojín v brních se lesknoucích

prvod veleslavný zavírá,

zvon jasný hlahol zástup vítá,

za nímž te se zavel svatý chrám,

darmo báze obad nebes zpýtá,

tajnos svatiny nezjeví vám.

Dvée chrámu te se rozstoupily,

trouby vyrazily zvuný hlas,

zvony slavné k nebi zazvonily,

hímot kotl hlásá svatý kvas.

Slavn hlaholí tu mnich zpvy,

lid te zbožn na kolena kles' —
na stupni chrámu, ejhle! zjeví

Method žehnající arciknz.

Muž pak jasný v rouchu labuovém

zlatým diademem zdoben jest:

Boivoj, posvcen Pán slovem,

v chrám Velehradském pijal kest.

Svatopluk tu bratra v svaté víe

k srdci tiskne v blahém zachvní —
dva národy znamení te kíže

spojilo k vnému spasení!
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Ta, an biskup Method požehnává,

hlasy rek rozléhá se hluk:

„Cech pánu, Boivoji sláva!

náš at žije velký Svatopluk!"

Jan Er. Vocel.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zk.

(Pokraování.)

IÍ

Mléka Verhoeven práv vešel do svt-
nice, aby si vzal krajíc chleba. Ukrojiv
si šel na dvr a sedl si na špalek.

Myslil bezpochyby na nco nepíjem-
ného, nebo hlavu sklánl a mumlal ne-
srozumitelná slova.

Když si byl chléb nožem pokrájel, dal
kousek do úst a mezi tím co jedl ponkud
se zlost jeho mírnila; šel pak do svtnice,
vrhl se na stolici a tvá se mu znenáhla
vyjasovala ; ba již se i usmíval.

Práv vešla branou žena již letitá;

široký klobouk na hlav a pláštík peho-
zený pes ramena nasvdovaly, že chce
nkam jiti. Vešla zdlouhav do svtnice a
dala prst na ústa, jakoby chtla nco d-
ležitého muži svému íci ; ale on se ne-
trpliv zdvihl a vykikl: „Terezie, co
dláš za komedii? Pro Bh, neškare se

jako opice. Jsou zde ervení republikáni?
Nestalo se nco kráv?"

Žena však pranic se nestarala o jeho
špatný rozmar a polohlasit pravila: „Jene,
podívej se oknem ven k „Plužní" ulici."

„Co je tam neobyejného?"
„Syn lékárníkv."
„Co zase tropí, dej mi svatý pokoj!"

pravil zlostn.

„Ale Jene ! eká tam, doufaje, že tudy
brzy pjde naše Kateina!"

„Naše Kateina a ten ohyzdný fintil ?

Naše Kateina ! Až mi jen pijde dom,
však jí povím, za jest toho loket."

Ihned vstal, vyšel ze svtnice a zlostn
kráel k brán, jež vedla na ulici. Ale
když byl skoro až u ní, najednou se obrá-
til a volal na ženu: „Terezie, kde jest?"

„Stojí v „Plužní" ulici."

„Pro jsi mi to hned neekla? Mohl
bych mu nco vyvsti a pak by to mne i

jeho mrzelo; nebo mu nemohu zabrániti,
aby na veejné ulici stál . . . Nuže na
se také dnes zlobím? Však nkdy toho
holobrádka naleznu."

Obrátil se nazpt.

„Ale Jene," ekla žena, „jak jen m-
žeš se tak zlobiti na mladíka, jenž ti ni-

kdy nieho neudlal."
„Nieho neudlal? A kroutí se zde

poád a eká, aby jen naši Kateinu u-

vidl!"
„Což jest zloinem naše dít milovati ?

Kdyby byla hrbatá, nedlal by to."

„Ml, a nemluv zpozdile ? Dobré jméno
jest u lidí našeho stavu jediné bohatství.

Beztoho již zaínají mluviti o naší Kate-
in a synu pana lékárníka. Mrzí mne to.

Dobrého jména jednou ztraceného nikdy
lovk nenabude; zavedu jiný poádek.
Zítra pjdu k lékárníkovi a eknu mu,
aby svému synu Isidorovi zakázal s mou
dcerou mluviti, aby neuvádl tak v ne-

bezpeí její dobré jméno."
„Ale Jene, nevíš co pravíš," doklá-

dala žena.

„Že nevím co povídám!" odpovdl
mléka. „Myslíš, že jsem pitomec. Když
se tak mladí páni poád stáejí okolo mla-
dé venkovanky, ty to shledáváš dobrým a

správným ! Ml bych dopustí ti, aby dcera

má byla vydána rozmarm njakého le-

nocha a darmošlapa ? Ml mi ženo, ml.
Krev mi v tle ve, myslím-li na to."

„Jene, mohu íci nyní ješt slovíko."
„Mluv si co chceš, ale jenom ne žádné

spozdilosti."

„Jsi rozhnván na Isidora Pommede-
pina ; ale jak pak, kdyby nebohý hoch byl
upímný a neml než poctivých zámr
s naší Kateinou."

„Poctivých? Nerozumím ti."

„Kdyby naši dceru opravdov milo-

val ? Ze by na ni ekal maje dobré zá-

mry? Že by si ji opravdu vzal za man-
želku?^

„ím dále, tím lépe chválíš, Terezie.

Syn pana lékárníka Pommedepina, boháe,
by si vzal dceru chudého kravae Ver-

hoevea! Jaký to nesmysl!"
„Isidor vždy mi íkává, že Kateinu

upímn miluje a že si ji chce za man-
želku vzíti. Jeho otec pak mi sám vzká-

zal, že by zámrm synovým neodporoval."

„Hlouposti ! Povídám, že t nechci

více poslouchati. A mimo to nevíš, že Si-

mon Hormsv jest ješt na svt? Zapo-
mnelas, že má naše slovo?"

„Co bude z toho, Jene?"
„To jest, že jme mu dali nadji, že

se mohou naše Kateina a on vzíti. Kdyby
jeho matka nebyla nemocna, již dávno by
se to stalo."

„Možná."
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„Muž poctivý nikdy neupustí od da-
ného slova.**

„Nebylo žádného slibu, Jene."
„Ale ženo, myslíš, že by Kateina,

která Isidora^ vystát i nemže, že by byla
tak slabá a Simona opustila? Nikdy ne.

Naše dcera má tvrdou hlavu, již od otce
zddila. Kdybychom jí ekli, že jest ne-
vstou hrbatého lékárníka, bu ujištna,
že by se velmi mrzela a plakala. Ale slyš,

Terezie, nechrne tlachání !

w

„Manželka nedala se másti špatnou
náladou muže, ale usedla ku stolu a ekla
mu úsmšn:

„Zahradník Kals také byl chudým,
jako my a také ml krásnou, dobe vy
chovanou dceru. Vzal si ji za manželku
bohatý pan Bordyn."

„Starý, slabý dobrák," bruel mléka.
„A nyní dcera chudého zahradníka

jezdí si v krásném koáe; odívá se jako
královna, jest plua zlata a drahých kame-
nv, tak že, když po mst na procházku
nkam jede, lidé se zastavují. A pomysli
si, milý Jene, její staí rodiové také nic
více nepracují

;
žijí z úrok v krásném

dom. Oslovují je „pane Kolse, a paní
Kolsová;" na stará kolena nosí bývalá
chudá zahradnice krásný klobouk s peím,
šál drahocenný, jenž jí skoro až po paty
visí. Ach! kdyby nás též takový osud
potkal v našem život; neekla bych nic,

než: Bu Pán Bh pochválen!"
„Nevyplnitelnó sny!" odpovdl Ver-

hoeven. „ Vím co t láka a zaslepuje

:

krásné šaty. Ach vy ženy! Za kolik loket

sametu neb jiné drahocenné látky prodaly
byste duši . . . Ale nechci t více po-
siouchati, ml již! Všechny peníze Isido-

rovi nic nepomohou, když jest hrbatý a
škaredý. Simon Horms jest však hodný,
poctivý, pkný hoch."

„Ale chudý, Jene ! Co Kateinu s ním
oekává? Nic než bída. A ty máš se sta-

rati o budoúcnos co možná nejlepší pro
svou dceru."

„Dali jsme Šimonovi slovo."

„Nedali."

„Jest jedno stejné. Vezme si Kateinu.
Já nepopustím.j

„Dobe ! však popustíš ; až si všechno
rozvážíš. Kdyby se mohla Kateina tak

odívat jako paní Bordynová, dcera zahrad-

níkova
;
kdybychom my ze svých penz

žiti mohli, kdybychom po procházkách
jen jezdit mohli a já krásný klobouk s pe-

ím mela?"
„Již ml Terezie! Poád zde budeš

klábosit. Což nemáš kouska cti v tle ?

Žena kramáe a klobouk s peím! Slušelo
by ti, jako kdyby psovi nkdo na krk
pkný práporeek pivázal."

„Ale sluší paní Kolsovó. Nevíš Jene,
co se mže státi. Snad nás potká takový
osud, jako jiné. Nyní práv chci jiti do
msta. Ale rozmysli se. Znám t; nejsi

tak hrozným, jak se býti zdáš a vím že
konen nabudeš rozumu."

„Mám rozum a nikdy se nezmním."
„Ano, znám t z dlouhé zkušenosti."

„Tak, myslíš, že se tvé vli podrobím ?"

„No, no, milý muži, nezlob se již

ped obdem."
Vyšla^ven a tiše povídala: Klobouk

s peím! Sál! Dobré jitro, milostpane.

Krava Verhoeven ji oima sledoval.

„Má žena bezpochyby blázní, šaty, krásné

šaty, tot všechno po em touží. Nevidí,

nepeje, neváží si nieho. Naše Kateina
býti nevstou bohatého Isidora! Odmít-
nouti hanebn nebohého Simona Hormsa ?

Své slovo zrnniti ? Toho nikdy neuiním \

u

Sklonil hlavu a pemýšlel o slovech

manželky své. Konen sám ssebou bez-

pochyby zápasil, nebo chvílemi zatínal

pst a tloukl siln do stolu opakuje: ne,

ne! Byl však ze svých myšlenek vytržen

píchodem jakéhosi starého pána. Byl
malý, ml malé lesknoucí se oi a po ma-
lých rtech úsmv mu pohrával.

(Pokraování.)

KRONIKA.
Z Prahy. J. Emin nejd. p. kardinál

trvaje ve Vídni dne 19. t. m. tžce ochu-

ravel. Modleme se, by Ho Bh pražské

arcidiecósi zachoval ! J. Vel. císa P., arci-

vévodové, etní šlechtici dali se ptáti po
stavu vznešeného nemocného. Úastenství

v Praze jest všeobecné.
*—* Dnes koná se ve chrámu Pán

ve Slupech, který jest založen ku cti

a chvále „Zvstování Panny Marie" vý-

roní a poutní slavnost. V 8 hod. ráno

jest mše sv. s požehnáním pi zaveném
kostele pro choromyslnó, vil. hod. slavná

mše sv. a odpol. ve 3 hod. eské kázaní,

po nm litauie s požehnáním. Pi dopo-

ledních i odpol. službách Božích jest pa-

mátný kostel obecenstvu k veejné ná-

vštv oteven.
*—* Ve tvrtek dne 26. bezna koná

se pou ve farním chrámu P. svato hastal-
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Ském na Starém mst; v 6 hod. bude
ranní mše sv. s výkladem, v 8 hod. tichá

mše sv., v 9 hod. zpívaná (matura), v 10

hod. slav. kázaní, v 11. hod. slavná velká

mše sv., o 4. hod. odpol. eské nešpory,

po nichž se slavnost s Ambrosianským
chvalozpvem „T Boha chválíme," ukoní.
Pi matue a nešporách, jakož i pi ne-

šporách ve stedu ve 4. hod. odpol. zpívati

bude farní Cyrillská jednota sv.-Haštalská.
*—* Pobožnost' 40-hodinná koná se

od 26.— 30. bezna u Voršilek a pak u
sv. Jana na Skalce.

*—* Duchovní cviení v chrám 00.
Kedemptorist u sv. Kajetána (v ostru-

hové ulici, III.) výhradn pro pány, jazy-
kem eským, odbývati se budou od kvtné
nedle až do zeleného tvrtku, t. j. od 29.

bezna až do 2. dubna, u veer o 7. hod.
Spolené sv. pijímání slaviti se bude v
pondlí velikononí o 6. hod. ranní.

*—* Konference výhradn pro pány
budou se konati jazykem nmeckým letos

v sále sv. Václavské záložny od 29. bezna
vždy o 7. hod. veer po celý týden. Dou-
fáme, že i letos jako jindy oboje konfe-
rence valnému úastenství se tšiti budou.

*—
* První pou z ech na Velehrad.

Ku konci památného oktávu úmrtí sv.

Methodje v sobotu dne 11. dubna o 6.

(hod. ranní vyjede z Prahy první poutní
vlak na Velehrad. Prvod ten povede
nejd. p. biskup svtící K. Schwarz. Hod-
lají se pi nm nkteí šlechtici jako vy-
sokorodý p. hr. Karel Nostic a vysokorodý
p. hrab Jaroši. Thun súastni ti. Cesta
tam i zpt bude ve tetí tíd státi asi

6 zl. Pou tato zajisté dle pihlášek již

uinných dobe se vydaí.
*—* Na kvtnou nedli budou se sv-

tití po nm. kázaní v metropolitním chrámu
sv. Víta slavn ratolesti. O prvodu, kte-
rým svcení se skoní, bude ofra k pod-
porování missie pi Božím hrob v Jeru-
salem. O velké mši sv. pak se zpívají
pašije ili popsání Umuení Pána Ježíše
Krista dle evangelisty sv. Matouše. V svatý
týden budou v témž chrámu církevní po-
božnosti následovn se konati: Ve stedu
dne 1. dubna ve 4 hod. odpoledne u pí-
tomnosti vždy vrné nejd. metrop. kapi-
toly, duchovenstva sv.-Vítskóho a kníž.-
arcib. alumn jitní hodinky. Též se bude
ve stedu po celé odpoledne zpovídati. —
Na Zelený tvrtek bude se od 6. hod.
ráno zpovídati a nejsvtjší svátost podá-
vati. V 8 hodin pistoupí o tiché mši sv.

císaští úvadové k stolu Pán. O velkých
službách Božích, které v 9 hod. zaponou,
posvtí se sv. oleje, duchovenstvo a lid

pijme tlo Pán, naež následovati bude
umývání nohou tinácti chudým starcm
pražským. Odpoledne na Zelený tvrtek
budou ve 4 hodiny jitní hodinky a po
nich ku konci v 7 hodin litanie a mo-
dlení k úct nejsvtjší svátosti. — Na
Velký pátek bude ráno v 8 hodin eské
kázaní (kanovník p. dr. Krásí), po kte-

rém v 9 hodin posvátné obady zaponou,
po nichž velebná svátost v Božím hrobe

k uctní se vystaví a nmecké kázaní (ka-

novník p. Hornsteiner) dopolední pobož-

nost ukoní. Odpoledne na Velký pátek

budou se ve 4 hod. konati hodinky za sou-

mraku, a v 7 hodin veer zvláštní pobož-

nost, po které se nejsvtjší svátost uloží.

— Na Bílou sobotu dne 4. dubna ráno o

pl 9. hod. bude svcení svíce i paschálu,

naež se posvtí kestná voda v kapli sv.

Zikmunda a bude následovati zpívaná mše
sv. v 10 hod. Odpoledne na Bílou sobotu

v 5 hod. vykoná se peradostná památka
vzkíšení Pán penešením nejsvtjší svá-

tosti na veliký oltá a jitními hodinkami.
— Na hod Boží velikononí bude eské
kázaní o 9 hod., a po nm. kázaní ofra na
chudinský ústav pražský. Odpol. ve 3 hod.

budou pontiíik. nešpory. V prostední svá-

tek bude míti eské kázaní vdp. kanov. dr.

Kl. Borový a nm. vdp. kan. Jos. Zenefels.
*— * Od stedy dne 25. bezna až do

29. t. m. konají se vkníž. arcib. seminái
exercicie za vedením vdp. Fr. Nmce, l.

kongr. redemptorist a P. Jos. Mayera, l.

též kongregace.
*—

* Církevní zprávy. Na Zelený tvr-
tek 2. dubna bude v chrám kížovník
v 9 hod. velmistr ádu kížovník vdp.
Fr. Huspeka slavnou pontiíikální mši slou-

žiti. O pl 12. hod. ped polednem bude
velmistr 12 starcm, kteí v kláštee kí-
žovnickém celé zaopatení mají, mýti nohy,
po té budou v refektái rybami, mouní-
kem a ležákem astováni. Mytí nohou koná
se v Emausích, na Strahov, u Milosrd-

ných bratí a u Alžbtinek. V hlavním
chrámu v Týn bude v 8. hod. ráno slou-

žena mšesv. a pak profesorm, docentm
a adjunctm vysokých škol pražských po-

dávati se bude Tlo Pán. V 9 hod. bude
kanovník, hlavní fará a jubilovaný knz
Msgr. M. Heinrich sloužiti slavnou mši sv.

U sv. Mikuláše a u sv. Jindicha jsou též

v 6 hod. slavné mše sv. Na Zelený tvr-
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tek í ua Velký pátek putují valné zástupy

na Petín, by tam u 14. štací vykonaly
svou pobožnost. V 6 hod. veer konají se

ve všech pražských chrámech litanie k
umuení Pán, avšak bez požehnání.

*—* Slavnost Vzkíšení (z mrtvých
vstání) Pán bude se konati na Bílou so-

botu odp. o 4. hod.: u sv. Vojtcha (u

Prašné brány) c. k. vojsko, u Milosrdných
bratí, u Všech Svatých a na Karlov. —

•

O pl 5. h. u sv. Josefa na Novém Mst
a u Voršilek. — V 5 hod. v Týn, u sv.

Ducha, u sv. Ignáce, na Skalce, u sv. Apo-
lináe, u sv. Mikuláše, u Karmelitek na
Hradanech, u sv. Víta, u šedých sester,

u nejsv. Trojice v Podskalí, na Vyšehrad
a na Smíchov. — V 6 h. na Strahov, v

Loret, u sv. Tomáše, u P. Marie Vítzné,

u sv. Vojtcha v Jircháích, u nejsv. Tro-

jice na Spálené ulici, u Matky Boží Snžné,
u sv. Štpána, u sv. Petra, u sv. Haštala,

u sv. Františka (kížovník), u Domini

-

kán, v Karlin, na sv. poli Malostran-

ském, na Volšanech a v Bubeni. — O pl
7. hod. u sv. Kajetána na Malé stran. —
V 7 h. u sv. Jakuba a v Emausích.

Z Hradce Králové. (Kanonická gene-

rální visitace v r. 1885 v diecósi Králové-

Hradecké). Dne 19. bezna Všestary, 12.

dubna Kukleny, 13. Stéžery, tamtéž Pro-

bluz, 14. Pouchov, 15, Nový Hradec Krá-
lové, 16. Lochenice a Plotišt v Hradci
Král , 19. Hradec Králové, 20. Libany a

Bohárna, 21. Opatovice ; 19. kvtna Hem.
Mstec, 20. tamtéž Morašice, Podol, Jest-

boice, 21. Svínany a Lány, 22. Choltice

a Lipoltice, 24. Labský Týnec, 25. Kla-
druby a Zdechovice, 2tí. Blá, 27. Vosice,

28. Ždánice, 29. Sezemice, 30. tamtéž Dí
aKuntice, 31. Chvojno aBejšt; 1. ervna
Holice Ostetín, 2. Eove, 3. Dašice a Mo-
ravany, 4. a 5. Pardubice, 6. tamtéž Rosice
a Tebosice, 7. Chrudim.

literární oznamovatel.
*—* „Obraz jubilejní." Knihkupectví

Prombergrovo v Olomouci vydalo vkusný obraz,

pedstavující „Úmrtí sv. Methodje," ku které-

muž podal myšlenku dle panonské legendy p.

P. Jos. Kachník, viká pi dóme v Olomouci,

kterážto myšlénka nalezla též úplného souhlasu,

p. P. Wurma, vikáe a poslance na íšské radé.

Velmi zdailé provedení docíleno svtlotiskem

dle nártku malíe Rabenalta. Cena obrazu

(48 X 32 cm. velkého) obnáší 50 kr. Vydání
do modlitebních knížek 8 kr.

*—* „Zlatá Bible," t. j. Písmo svaté,

illustrovajé od nejslavnjších mistr všech u-

mleckých dob. Sešit 4. s illustracemi : Ježíš

zjevuje se Maí Magdalen a Ježíš a žena Chana-

nejská. Nákladem Sv.-Václavské záložny v Praze.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

Jmenováni jsou:

p. Jan Sporer, far. v Neukirehenu, jmenován
správcem k. a. vik. úadu Kraslického

;

p. Václ. Pevný, far. ve Vosov, obdržel expo-

sit. canou.

Ustanoveni jsou:

P. Theodor Chvojan, knz ádu sv. Bened. v

Praze, za výpomocného knze v Perninku

(Bárringen);

p. Frant. Vosol, admin. v Trinksaienu, za

admin. (excurrendo) v Neuhammeru
;

p. Jií Stingl, far. v Neuhammeru, za far.

v Starém Sedle (Altsattel)

;

p. Frant. Vojáek, kapl. Staroboleslavský, za

admin.
v
v Zlatníkách;

p. Vine. Svehla, kapl. ve Falknov, za interkal.

admin. tamže.

Uprázdnná místa:

Neuhammer, fara patr. náboženské matice, od

11. bezna 1885;
Zlatníky, fara patr. Jeho Emin. nejd. p. kardin.

a arcib. Pražského, od 16. bezna 1885

;

ervený Újezd, fara patr. p. Augusta Doerr-a,

od 14. bezna t. r.

;

Falknov (Falkenau), arcidkanství patr. p. Er-

vína hrab. z Nostitz-Rhinek, od 18. bezna
1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.

Vyznamenáni jsou:

p. Jos. Sedláek, b. viká, dkan ve Dvoe
Králové, jmen. arciknzem kraje Králové-

Hradeckého

;

p. Jos. Bohm, b. not. a far. v eštin, jmen.

estným dkanem;
p. Jan Ráóek, kapl. v Ledi, obdržel farní

synodalie.

Ustanoveni jsou:

p. Bedich Landrock, far. v Blé, za dk. v

Jaromi

;

p. Frant. Nožka, far. ve Vorlikách, za far.

v Damníkové

;

p. Fr. Uhlí, kapl. Dubenecký, za admin. tamže.

Uprázdnná místa:

Blá, fara patr. nábož. matice, od 16. bezna t. r.

;

Vorlíka, fara patr. p. kníž. Lichtensteina, od

16. bezna t. r.

Tiskem kuíž, arcib, kuilitiskftruy za Koklíka a Sieversa v Praze.
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(Na památku tisícletého úmrtí sv. Methodje.)
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Kázaní
o jubilejní slavnosti sv.-Methodjské.

„O jak jsou krásné nohy
zvstujícího a kážícího po-

koj
;

zvstujícího dobré,

kážícího spasení."

lsai. 52, 7.

Pistup,

Jestliže kdy, tož zajisté ku slavnosti

této sv.-Methodjské velice pípadná jsou

slova prorokova : „O jak jsou krásné ..."

Proroctví toto Duchem B. vnuknuté ovšem
platilo pedevším národu vyvolenému

;
než

pipadá mi, jakoby veliký prorok byl ped-
povídati chtl i národu eskému, vždy:
„Pravé jest slovo Hospodinovo." (Z. 32, 4.)

Ci nebyly krásné nohy Svtcv Cyrilla

i Methodeje, tch, kteí zvstovali a ká-

zali pokoj, zvstovali dobré, kázali spasení

v milé vlasti naší?

Všichni zajisté etnjší národové ev-

ropští ssáli již do sebe spásonosnou nauku
Kristovu. Však slovanská vlas neochut-
nala dosud rajského ovoce blaživóho uení
Ježíšova

;
ji vtšinou ješt pikrývaly tžké

mlhy bludv pohanských. — Než ale, již

mžeš zajásati echie s Moravnkou druž-

nou a Slováci! Nebo jako slunko proniká
jasnými paprsky svými sebe hustší mlhy
a svtu blahodatnó svtlo skytá, takž i

ten jas kesanství pronikl konen i u
národa eskoslovanského tžké mlhy po-
hanství. Vítzné znamení spásy naší —
kíž zastkvl se po zemích eskoslovan-
ských. A í to bylo dílo, í to bylo zá-

sluhou? ízením Božím a horlivou prací

sv. Bratí soluských. Zdaliž ale umíte
dr. p., také oceniti toto vznešené dílo

jejich? — Abychom tedy náležit dovedli
oceniti nezmrnou práci jejích požehnanou
a takž díky povinné Bohu svrchovanému
povždy vzdávali, tyto pak patrony sv. u
vdné památce chovali, k tomu poslouží
nám dnešní rozjímání.

Pojednáni.

Djepis *) vypravuje následovn: V po-
lovici devátého století po Kr. panoval
velkoíši moravské kníže Rostislav. Hrdin-
ný velkokníže tento staten hájil samo-

*) Šembera : Djiny stedovké. Štulc : Ži-

vot sv. Cyr. a Meth. Nau. SI. II. Bílý: Dj.
kest na Morav. Tomek: Dj. eské.

statnos národa svého v bojích proti ne-

pátelm. Avšak jakož byl hrdinný, rov-

nž tak byl i šlechetný. Nabyl zajisté

pesvdení, že blaho národv na zbra-

ních založené neostojí, nemá-li hlubokého

a pevného základu ve víe kesanské;
sám pak jsa kesanem pál sob, aby tu

víru sv. také celý národ slovanský poznal.

Dorozumv se tudíž se Svatoplukem,

vévodou Nitranským a Kocelem. knížetem

Slovanv, vypravil kníže posly do Cai-
hradu s prosbou o vrozvsty. K vyzvání

císae eckého vydali se na cestu do Mo-
ravy slavní apoštolé kesl, bratí Cyrill

a Method, kteíž nedávno ped tím s hoj-

ným prospchem konali dílo appšt. v zemi i

Kozarv u erného moe. „O jak jsou

krásné . .
." Michael III. vrovstv lep-

ších Rostislavovi poslati nemohl : bylit

oba k vznešenému úadu svému svrcho-

van zpsobilí a s dostatek pipraveni.

Úkolem jejich nejpednjším bylo lid

moravský uiti zákonu Božímu v ei jeho

mateské, uiti ho tení a psaní, a písmi

sv. pekládati na jazyk jeho. K tomu

konci Cyrill, díve ješt než do Moravy
se odebrali, abecedu sestavil zvukm slov.

pizpsobenou. Do Moravy Svtci soluští

pišli r. 863, krom knih posv. ssebou ne-

souce i ostatky sv. Klementa. Kníže Ro-

stislav a národ jeho vrouitele ecké s já-

sotem a radostí upímnou vítali. innos
jejich zapoala s kázáním slova B. v ja-

zyku slov., vyuováním mladých Morava-

nv a pekládáním písem sv.

Na Slovensku v Uhích byla Nitra,

v nyn. Morav stal se Velehrad stedem
apošt. innosti jejich. A tu ze všech stran

hrnuli se zástupové zvlášt k Velehradu;

kesané i pohané chodili lam, kde sv.

Bratí mši sv. a jiné služby B. slavívali.

Když pak bylo na slavném Velehrad
všecko ve slušný ád uvedeno a nov vští-

pená církev po celých krajích okolních

již vzkvétala, vydali se sv. vrozvstové

j

odtud na apošt. cesty na sever i zápatí po

i veškeré vlasti, tedy zajisté i do ech
aspo v nynjším Královéhradeckém a

Chrudimském kraji. Ano pese všecky pe-
kážky potkávalo se horlivé psobení jejich

s takovým úspchem, že v krátce o nm
lichotivé zprávy dostaly se k pap. Miku-

;
láši L, vždy „krásné jsou nohy ..."

Bohužel však, že práce veliká i vzne-

šená apoštolv našich jakož vymáhala úctu,

rovnž tak vzbuzovala nepíze. I obvi-

nni jsou sv. Cyr. a Meth. u papeže z ka-
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cíství. K pozvání námstka Kristova sv.

- Bratí koncem r. 867 putovali do íma,
i

pibyli tam však teprve poátkem pano-
, vání Hadriana II., ježto po njaký as
\ v zemi Kocelov se byli zdrželi. Není po-

chyby, že i bez pozvání papežova byli by
1 zašli do msta vného, aby totiž dle zp-

sobu missionáím obyejného ze své práce
poet vydali u hrobu knížat apošt. a po-
tebných sob vyprosili nauení a plno-

,

mocenství k psobení dalšímu.

Svtci naši spolu s nejelnjšími uen-
níky svými nesouce ostatky sv. Klementa,
jakož i peklady písem sv. v ím od
papeže uvítáni byli co nejslavnji. Ostatky
dotené složivše na hlavním oltái basiliky
sv. Klementskó, zkoušce se podrobili a
dkaz podali jak své pravovrnosti tak
oddanosti biskupu ímsk., který peklady
písem od nich uinné na znamení a schvá-
lení svého položil na oltái sv.-Petiském.
Methodj na knžství posvcen jest

;
Cyrill

knzem byl již dávno. Ano tu nad hroby
sv. apoštol konaly se služby B., zazníval
jaz}7k slov., Moravané, Bulhai a Jihoslo-

vané svceni tu na knžství a vše potvr-
zeno. I zdaliž tu zajásali nemusí srdce
každého Slovana?

v Cyrill pemožen jsa prací dlouholetou
v ím do kláštera se uchýlil i zemel
za nedlouho po tom dne 14. února 869.,

bratra napomenuv, aby od díla zapoatého
neupustil. „Prosím t, brate," pravil nmí-
raje, „neopouštj uení svého na Morav.
Zsta u toho dobrého lidu a vyuuj jej

Boží pravd." — Pée o spasení milova-
ného lidu a zdar víry kes. ve vlastech
našich byly bratrským odkazem, krásným
dkazem veliké jeho lásky k Slovanm.
Došly konen zaslouženého odpoinku
„jeho krásné nohy ..."

Methodj téhož ješt roku, jelikož

Kocei na Hadrianu II. žádal po poslích
píchodu jeho, do Pannonie se odebral,

maje sebou list papežv ke Kocelovi a
Rostislavovi, jímžto právo se mu udílelo

hlásati víru Krist, v Pannonii i na Mo-
rav a konati obady tedy i mši sv. vja
zyku slov. Kocel vrozvsta našeho s ve-
likou ctí pijal

;
chtje však míti zemi

svou i církevn neodvislou pd biskup
nm., vypravil ho nazpt do íma se žá-

dostí, by ho vysvtili na arcibiskupa. Této
žádosti ochotn vyhovl Otec kesanstva
dobe vda, že „krásné jsou nohy ..."
Takž vrátil se Method na Moravu jsa u-

stanoven ádným, samostatným arcibisku-

pem pannonsko-moravským.
Než nepátelé jeho nedali si pokoje.

Rostislav totiž, vydatná podpora Metho-
djova byl Svatoplukem zrádn zajat a u
vzení držán. Sproštni tak mocného ne-

I
pítele, biskupové sousední arcibiskupa

našeho pohnali na svj soud a nespra-

vedliv odsoudivše, pl tetího roku drželi

ve vyhnanství. Avšak nástupce Hadrianv
Jan VIII. horliv se ujal záležitosti Metho-
djový. Pomocí ímskou náš sv. arcibiskup

k dtklivému naléhání pap. Jana VIII.

z vyhnanství vybaven i navrácen svému
stádu. Vyšed ze zajetí Method odebral se

k Svatoplukovi a ješt r. 874 znova se

ujal úední své psobnosti. O ano, „krásni

jsou nohy ..."
Jako z poátku na Morav nedailo

se valn kesanství pro nechu, ano oi
7

por k válenému^ nepíteli, takž bylo po-

zdji i u nás v echách. Knží t. franšt

a nazvíce nmetí picházejíce do vlasti

naší hlásat víry Kristovy ihned osobovali

sob právo k ukládání poplatkv a p.

Mimo to zabraovala též sama pirozená
poloha zem eské pístupu kesanství
k nám. — Až teprve ízením B. veliký

pevrat se stal. Boivoj t. kníže eský
prodlévaje na Morav pi dvoe švakra

svého Svatopluka i obcuje s kes. Slo-

vany poznal též tu víru sv. Velebné služby

B., oživené zvunými a dojímavými zpvy,
ušlechtilé mravy kesan — ty mocn na
psobily; milos B. jej osvítila a Boivoj
žádal státi se kesanem ; na Velehrad
konal se kest tento. Takž poktn první

kníže eský. Vždy „krásné jsou nohy . . ,
a

Však Boivoj nevracel se dom sám,

nýbrž na slovo vzatý v starých pamtch
církve eské knz Pavel Kaich nov
poktné óechy doprovázel do vlasti jejich,

do ech, na Vyšehrad, do Prahy. Boivoj
pesvden o pravosti víry Kristovy, za-

toužil po tom, aby též cho jeho Ludmila
i národ veškeren tu víru sv. pijal. I ká-

záno tu sv. evangelium. Píklad zajisté

knížete i pedních dvoanv jeho napo-
máhal hlásání slova Božího — národ e-
ský ochotn pijímal slova života vného.
Vystavn pak na Levém Hradci u Prahy,
oblíbeném a starodávném sídle knížat e-
ských, první chrám kest, a takž postupn
vzkvétalo kesanství i na dále v zemi
eské.

Dílo apoštolské mozi tím na Morav
utšenji vzkvétalo, po hradech knžstvo

10*
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se množilo a pohané v Boha pravého uv-
ili, odstupujíce od bludv. Než proti arci-

biskupu nové pikle se strojily; i obviován
jest z kivého uení o pvodu D ticha s-v.,

k emuž ješt pipojeno, že nepestává
slaviti mši sv. v jazyku slov. Následkem
toho Svatopluk o pravovrnosti Method-
jov poal pochybovati; i vypravil k pa-
peži Janu VIII. poselstvo se žádostí, aby
všecky ty vci náležit dal vyšetiti.

K vyzvání vtomu námstek Kristv
arcibiskupa do íma povolal k zodpoví-

dání (879), avšak vc zcela jinak dopadla,

než protivníci Svtcovi se nadáli. Vro-
zvstec sv. nejenom právovrnost svou
stkvle prokázal, nýbrž papež r. 880 ku
pímluvám jeho znova potvrdil liturgii

slov., ovšem s vyhrazením, aby evangelium
pi mši sv. zpívalo se nejprve latinsky a

potom teprve slovansky. — Po té apoštol

náš alespo od r. 882, tedy asi poslední

ti léta života svého klidn se oddávati
mohl svému povolání. V nedli pak kvtnou
r. 885 dne 4. dubna do chrámu vstoupil

a požehnav knížeti a knžstvu i všemu
lidu mor. oznámil, že tetího dne zeme.
I stalo se tak dne G. dubna, naež uen-
níci jeho uinivše mu poctu náležitou, ko-
nali služby B. latinsky, ecky i slovansky,

i pochovali jej v hlavním chrámu vele-

hradském, zasvceném Marii P.

Závrek.

Cyrill a Method zemeli. O dnes práv
konati jest nám lOCOletou památku úmrtí
velikého apoštola Slovanv, sv. Methoda.
Nuže, jakž oslavíme dležitou památku
tuto, jakéž nauení pro sebe erpati bu-

deme ze slavnosti této? Neschopen jazyk
mj, aby jen z áíti vylíiti mohl obti,

jež Bratí sv. pro blaho národa našeho
pinesli, nelze my, abych vypovdl obtíže

a pekážky, jež bylo apoštolm našim pe-
máhati; nemohu oceniti horlivost a píli,

s jakou úad svj konali aniž sebezapení,
jakéž uložiti sob musili, jenom aby duše

slov. Kristu P. získali. A hle! Oni s tak

vzornou horlivostí a vytrvalostí konali

dílo své apoštolské! Zdaliž i nás píklad
jejích pobádati nemusí, abychom též vrn
plnili povinnosti povolání svého. A jakže

zachovali se ti, jimž sv. vrozvstové hlá-

sali blahodatnou naukn Kristovu? Jakže
zachovali se pedkové naši? Horliví byli

v poslouchání slova Božího, a peliví v pl-

nní povinností svých kesanských. Z nich

vyšli sv. Václav, Karel a mnozí jiní Svtci
a výteníci, vzory národa eského. — Pro
nás tedy kesany, syny a dcery eské
nutné plyne nauení, abychom hodnými
osvdili se žáky a žákynmi apoštol
slov., skutky dokazujme, že dosud jsme
národem Václavovým., Karlovým. A jako
sv, apoštole naši s vrným lidem svým
byli v íši slov. jedinou rodinou, takž i

my jednou s pomocí B. v oné íši nad-
hvzdné budeme jedinou rodinou, na vky
blaženou. K emuž nám Svtci soluští
pímluvou svou napomáhej tež. Amen.

VI P.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování

)

„Dobré jitro pane Verhoevene," ekl
host.

„Pan lékárník!" odpovdl krava ne-

trpliv, lhostejn ho pozdravuje.

„Neekal jse mne?"
„Vás oekával-li jsem?"
„Vskutku, sotva asi uhodnete, pro

k vám jdu. Chtl jsem s vámi vážné slovo

promluviti. Jsem jist, že se na mne pí-
jemnji a radostnji dívati budete, až u-

slyšite, co vám chci íci."

„Myslíte pane lékárníku? Snad velice

se klamete."
„Ne! dobré zprávy pináším."
„Prosím, jen s barvou ven!"
„Kdybyste mi nábídl stolici, neza-

mítnul bych."

„No dobe, pane lékárníku, vždy jest

židle zrovna vedle vás. Prosím, rate se

posaditi."

Pan Pommedepin pišoupl si svou sto-

lici ku stolu a podal mlékaovi šupec ze

své tabatrky a rozmluvu jal se upádati,
ka: ,.Pane Verhoevene, nepozoroval jste,

že mj syn Isidor stále by byl rád u vaší

dcery ?
:

u

,.
Ano, již o tom lidé mluví a škodí to

dobré povsti mé dcery. Potebí, abyste

tomu uinil konec, pane lékárníku."

„Pochopuji vaši zlos, pane Verhoe-
vene, kdyby mj syn neml než nekalých
zámrv; ale ubohý hoch, bda! jest vše-

cek porann v srdci ; nic nejí ani nespí a

stále se trápí

"

„Co i nití?" bruel mléka. „Má dcera

nemže zahalena v oblieji choditi. Kdyby
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také mela vašeho Isidora ráda, nedivil

bych se, že se poád okolo ní toí."

„Jste trochu hrubý, pane Verhoevene,
a ani ran nedáte" domluviti. Syn miluje

opravdov vaši dceru ; mám útrpnost s jeho
bolem a ponvadž vaše Kateina jest hodné
a spoádané dve, snarl bychom mli po-
voliti, abychom je oba uinili šastnými.
Nerozumíte mi?"

„Ano pane lékárníku, již pochopuji,

pro jste ke mn pišel; ale mýlíte se, ne-
svolím. Aby s ním naše dcera šastna byla,

není možno; kdyby se nco podobného
naší Katein stalo, litovala by po všechen
svj život."

„Pane, myslíte snad na nesnáze s tím
spojené? Není potebí. Jsem boháem a
nemám více dtí než syna ; nic nepote-
buji chtje Isidorovi štstí utvrditi dám mu
hodnou nevstu a kterou si peje."

„Ale, pane lékárníku, Kateina Isidora

nemiluje."

„Neutíká mu/ vítzn se usmívaje
odpovdl pan Pommedepin. „Každého
rána, když k nám do lékárny pijde, mlu-
vívá s Isidorem a nepozoroval jsem, že
by se mrzela. Vždy jest veselá a poád
se smje.

„Jest od pirozenosti veselá a ráda
se zasmje; ale nemyslete si, že by va-
šeho syna milovala: nikdo se nežení než
z lásky."

„Výborn, poctivý muži," vykikl lé-

kárník, „vy jste ješt ze starého rázu.
Dejme tomu, že vaše dcera nyní ješt
Isidora nemiluje Ale pozdji si ho zami-
luje. Když žena vidí, že muž jí všechno
dává, co by ji tšiti mohlo

;
bohatství, slu-

žebnictvo, krásné šaty, vážnost, pozornost,
pak pozoruje, že se v ní rodí pocit docela
roždíJný od své dtinské lásky, o níž
mluvíte."

Mléka sklonil hlavu a mlel.
„Chcete íci, že nemluvím pravdu?"

otázal se lékárník.

„Více vám íci nemohu," bruel Ver-
hoeven. „Pobuujete mne svou eí. Vím
však, že kdybych ml dceru hodnou, hez-
kou jako Kateinu, nikdy bych ji nedal
hochu, jenž . . . nechci vás urážeti pane lé-

kárníku, ale rozumíte, co jsem chtl íci?"
„Aj! žertujete," odpovdl pan Pom-

medepin kysele se usmívaje. „Isidor chu-
dák v mládí jednou spadl; maje takové
bohatství mohl by býti krásný jako Ku-
pídon. Vy si to milý sousede myslím ne-
mžete jinak ve své hlav srovnati."

„Nemjte za zlé, nechtl jsem vás,

pane lékárníku uraziti," povídal mléka.
„Nejste-li s mou eí spokojen, nechte mne
a mžete s Pánem Bohem jiti; mluvil

jsem jen pouhou pravdu.

„Zvolna! pane Verhoevene! nerozu-

míme si," ekl lékárník líbezn se usmí-
vaje. „Vy jste hrubý, mluvíte bez ohrádky
a opravdu již nevím, jak do toho. Pro-
mluvme rozumné slovo!"

„Rozumn povídám, naše dcera si va-

šeho Isidora nevezme. Nemiluje ho a mimo
to již dávno jinému je zadána."

„Vím, kam mííte? Simona Hormsa
myslíte!"

„Šimona! Ano. Pro kríte rameny,
tváe se pi tom tak kysele?"

„Odpuste, pane Verhoevene. Simon
jest hodný hoch, ale chudý. Má dluhv,
že je sotva kdy zaplatí. A vy chcete dceru

dáti njakému chudákovi, by i perlou

ctnosti byl? Inu dobe, Kateina a vy
budete toho litovati po všechen svj ži-

vot! Láska, která se živí jen chlebem, po
nkolika msících schladne a nezbývá než

hlad a nouze. Vy pece jste rozumjší než

dcera.J
„Šimon zaplatí všechny dluhy, až jen

obchod lépe pjde, bude pracovati do

úmoru. A opravdová láska jest také bo-

hatství. Ovšem nyní, by se i behu chy-

tal, i ten se s ním utrhne. Ale pijdou

asy, kdy mu bude lépe."

„Bohatstvím láska nikdy není. Prázdná,

bezvýznamná slova. Ale nezapomínejte,

že Šimon má nemocnou matku."

„Uzdraví se, pane lékárníku."

„Neuzdraví. Oba lékai, kteí u ní

byli mne to ekli. Není ani nejmenší nadje."

Ta e velmi zarmoutila mlékae a

smutn svsil hlavu ; ale najednou se pro-

bral ze svého smutku a ekl:
„Jest jednostejné; nemám síly, abych

odmítnul hodného, poctivého hocha, jenom
proto, že ho stihlo neštstí. Poslyšte pane
lékárníku, rechci vás uraziti, ale nechte

mne na pokoji. Dkuji vám za laskavé

nabídnutí, ale vtší rados bych ml, kdy-
byste odešel a více o tom nemluvil."

„Budiž, sousede. Ale dovolte ješt
slovíko, chci vás jako pítel upozorniti

na bezpráví, jež chcete vykonati."

„Bezpráví?"
„Když otec dobrovoln a vdom

dít své obtuje vnému otroctví a jisté

bíd, aby jen zadost uinil své cti a dostál

danému slovu, není-li to bezpráví ?



154

Pan "Verhoeven se nejisté díval na
lékárníka, jakoby mu nerozuml.

„Pipusme, že si vaše dcera vezme
Šimona Hormsa. Jaký bude její osud?
Zajisté že bude míti bídu a nouzi. Ale to

není nejhorší. Nej horší jest, že pokud bude
matka Šimonova žiti, bude otrokyní staré

pakostnicí stížené ženy. Ve dne v noci ji

bude stále hlídati a opatrovati. Jak jinak

mže býti u ženy nemocné, která se ne-

mže sama ani obléci a kterou ze svtnice
do svtnice nosívají. A zaslouží si Kate-

ina takový krutý a neutšitelný osud?"
Hluboký povzdech, se vydral z úst

mlékaových. Patrn byl dojat a smutn
kýval hlavou.

Podívaje se vítzn na usmívajícího

lékárníka, vzmužile mu ekl: „Bah! dáme
matku Šimonovu do nemocnice."

„Jest drahé a Simon nemá penz."
„Až se zlepší obchody, bude míti

dosti."

„Pane Verhoevene, lepší hrst jistoty

než pytel nadje."
„Poslyšte pane lékárníku. Kateina

jest ješt mladá."
„Odmítáte ruku dceinu pro mého

syna?"
„Pokejte," ekl mléka.
„ Souhlasíte ?* tázal se pan lékárník.

„Ne, odmítám
;
již mi se e vaše pro-

tiví. Aj! tamhle již jede pan Klaas
;
pi-

chází mi ukázati kon, jejž chci koupiti.

Pojte se na nj podívati pane lékárníku."

Vstal a šel ku dveím.
„Ale záležitost naše není skonena,"

ekl pan Pommedepin. „Za nkolik dní

se vrátím. Pislibte mi, že chcete o tom
pemýšleti."

„Není potebí, pane lékárníku."

„Ale slibte mi, nic vás to nestojí."

„Je-li vám libo, slibuji. Ale pojte
již podívati se na kon pane lékárníku.

Mžete mi poraditi."

„S radostí, pane Verhoevene."
Oba vyšli ze svtnice do zahrady.

(Pokraování.)

První služby 15. na Morav.

JasDí se východ, — zora svitu bleskem

poráží noc i stíny v propas hází

;

blankyt i rosa jedním zplála leskem,

procitla zem a jásá: slunce vzchází!

Na svaté hoe Radihosta boha
stanula bratr vrovst noha,

i vzešlo slunce nad Moravskou íší!

Zaskvl se kíž kde stála modla hluchá,

zavanul vlastí dech Božího Ducha,

a novým žitím zem i národ dýší.

Náuku nebes matky milou eí
Cyril a Method mocným slovem káží

;

a hle, už lid své modly ve prach sráží

a touhy pln tam u pramene kleí,

by kestu Pán svatocudnou vlnou

obrodu pijal, milos spásyplnou.

I kestí Cyril první Moravany
ve svatém jménu Boha Trojjednoho, —
a národ nový vzchází v církve stany,

že všechno nebe raduje se z toho.

Aj pramen prvním posvcený kestem
radostn skáe kamenitou drahoj,

jásaje kvapí šumným s hory chestem
pomnnkám donést v údolí vsC blahou,

nese ji dále po luin svží

a poslem chvatným ku Morav bží.

Morava eka zahuela slastí:

že Cyril kestem posvtil jí vodu

že pišla spása slovanskému rodu.

Zatím pak Method k obti se strojí

;

tam, kde se dub vtve v klenbu pojí,

na ploché skále Pánu oltá chystá.

Už kryjí kámen prostradla istá

jak padlý sníh, co na horách se blá

;

tam stojí schránka Klementova tla,

tu zdvihá kíž se, a kol svíce zái,

i zlatý kalich stkví se na oltái.

Apoštol Method odn v zlatém háv
se sborem žák ped oltáem stane:

horoucná zbožnost ve tvái mu plane,

konát první ob na Morav!
Koná ji na zdar svojí nové setby,

by Bh ji chránil pohromy a kletby,

by jí dal zráti v milosti a klidu

ku spáse všeho Moravského lidu.

Lid vkol slouchá s radostí a žasem,

an Method jasným chválí Pána hlasem,

a sborem žák v odpov mu plyne:

„Pomiluj rod svj, vný Hospodine !

u

Aj skivan vzletél nad oltáem k výši,

kde jasný blankyt nebes mírem kyne,

vesele zapl ve vzdušné své íši

:

„Pomiluj rod svj, vný Hospodine !
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Vysoké duby šumné hlavy kloní;

vtík an zadul v koruny jich stinné,

že jako zvon hlaholeni z nich zvoní:

„Pomiluj zem svou, vný Hospodine!" —

Utichnul zpv — i šumné strom chvní,

skivánek slítnuv skonil svoje pní.

Knz tlo Pán pozdvihuje výše

a kalich lidu ukazuje svatý

Hle, každý kvítek v kadidlo je vzatý,

že všechna hora vní libou dýše

!

Moravský lid pak na kolena klesá,

neznámou slastí ve vší duši plesá;

vždy k sob Krista poprvé dnes vítá,

a srdce prosté všecko jemu skýtá.

K modlitb Pán hlasy všech se pojí,

v nebesa k Otci vznášejí hru svoji

:

„Ó bu nám, Pane, tvoje jméno svato,

království Tvoje pij a zsta s námi,

utvr a ši se vlasti koninami
a nebu nikdy rodu tomu vzato,

by jako dnes, tak po tisíci letech

slovo Tvé vládlo v nás i v našich dtech!"

VI. Šastný.

Upomínka na Velehrad.

(Od vojína.)

Od té doby, kdy jsem seznal djiny
našich sv. vrozvst Cyrilla a Methodje
vždy bylo mým páním navštíviti Vele-
hrad a seznati dobrý lid Moravský. Na-
dešel rok 1863 a tu se ubírali poutníci
z Cech na posvátný Velehrad a já ne-
mohl, byl jsem vojákem v Praze. Nadešel
osudný rok 1866. Byli jsme rozesláni na
vše strany do Itálie, Eakous a po echách,
a mn bylo jiti ponejprv z Prahy do Brna
s jakým pocitem asi ? Pobyv v Brn asi

3 nedle z ásti jsem již znal Moravany,
ale Brno bylo více nmecké, kázalo se

tenkrát jenom v jednom kostele eským
jazykem. Kdykoli jsem vyšel na Petrov,

- vždy jsem s úctou pohlížel na posvátný
Hostýn, který je odtud vidt, salutoval
jsem ped Matkou B., která tamo divy
tvoí; vždy zvnlý Sušil íkával, kdy-

, koliv tam chodil: „Smeknte, aj tamo
Matka Boží." A tu bylo mé pání, ješt

i

vidt alespo Eajhrad, kam každé nedle
jezdí zábavní vlak. Byl jsem již na cest
a tu z nenadání dán rozkaz : Okamžit
72 muž do Uherského Hradišt, a já byl

mezi nimi. Jaký pocit se mne zmocnil,

když jsem se ubíral k cíli svého pání
neustálého. A tak do rána jsem byl na
míst, kde stál Velehrad a kde naši sv.

vrozvstové psobili a zemel sv. Metho-
dj. Hned první nedli odpoledne z Hra-
dišt jsme se ubírali 5 voják Cech do

Velehradského chrámu asi hodinu od Uh.
Hradišt vzdáleného. Pišli jsme již po
požehnání, ale dobrý hodný kostelník nám
ješt otevel a my si prohledli chrám a

pomodlili každý pro sebe. Já, by mne
dobrý náš Tatíek sv. Methodj zachoval

v naší sv. víe. Pak jsme ješt došli na
Buchlov. Stihla nás na cest k Buchlovu
hrozná boue, ale i vi boui stálo to za

to. Jesti perozkošný pohled z Buchlova
na krásné nivy, mezi nimiž protéká Mo-
rava. Škoda že poutníci Vodanští se tam
nešli podívat. Jak jsme tam vcházeli, již

nám prvodí okazoval strom, který prý
roste obrácen koeny vzhru. Vše ostatní

jsme prohlédli. Tak jsem chodil skoro po
celý msíc na pd, kde naši svtci psobili,

a kdykoli jsem pecházel pes most a šel po
vesnici Staré Msto, vždy jsem si myslíval,

kde asi je hrob našeho nejvtšího dobrodince

sv. Methodje. A tu jsem seznal ten „dobrý"

lid Moravský úpln. Bylo nás tam uby-
továno v Uh. Hradišti 72 vojín po by-

tech, ale ani jeden si neztžoval, každý
si chválil jak dobe se má, jak je obslu-

hován jako u svých vlastních. A pak ke
všemu tomu pání vyplnnému dostalo se

mi té milosti, že jsem^ pišel po válce na
zpátením pochodu z Cech ješt do Olo-

mouce k sv. Janu Sarkandrovi. — To jest

moje vždy milá vzpomínka obzvlášt letos

o jubileu. Když ty upomínky mj milý
Blahovst pináší, tak jsem chtl touto

jednoduchou vzpomínkou svou povzbuditi,

by hodn poutník eských šlo oslavit sv.

Tatíka našeho Methodje, Jemuž budiž

nehynoucí es a sláva.

Úmrtí sv. Methodje, velikého apoštola

slovanského, dne 6. dubna 885.

Zaídiv vše, což ješt k Slovanm
svatou duši vázalo, poal se sv. Method
stroj iti ku konenému odchodu z tohoto

svta do své nebeské vlasti. Nemoc, po-

selkyn smrti, se ukázala, když se byl ten

nejdražší duši kesanské as, svatý týden,

pibližoval. Bylot to práv na kvtnou
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nedli 1. P. 885, kteráž pipadla na den
4. msíce dubna, kdežto sv. arcibiskup,

již onemocnlý, naposledy se vydal do

chrámu, aby ješt jednou ob nejsvtjší
konati, a co vrný pastý s vrným stád-

cem svým rozlouiti se mohl. Co tu mlu
vil a na srdce kladl, k emu napomínal
i zavazoval pi tomto žalostném louení
sluha Pán milované oveky své, každý
snadno si pornysliti mže, rovnž tak jako

bolest upímného lidu Moravského, když
jej sv. arcibiskup naposledy požehnával.
Muž Boží pedvídaje brzkou smrt, oznámil

to svým vrným. „Stežte mne, dti,"

vece k nim, „stežte me do tetího dne."

Všecka církev, knžstvo i lid trvali na

modlitbách dle výslovné této žádosti sv.

pastýe svého, který ducha svého již Pánu
odevzdával. I nobylot mu již dlouho e-
kati na smrt. Tetího dne z rána, a sice

dne 6. dubna . 885 zesnul pak veliký

tento sv. apoštol náš vzácnou smrtí spra-

vedlivého, po pracném život odebrav se

k Hospodinu do píbytku, pipraveného
sob Spasitelem v dom Otce nebeského.

Všechen národ želel a plakal tžké této

ztráty. Po celé Morav, kdekoliv se na-

cházeli vrní milovníci víry a zákona Kri-

stova, kdekoli poznali v sv. služebníku

Pán i otce svého: bylo vidti smutek a
J

slyšeti náek nad smrtí muže Božího. Na
|

Velehrad ve stolinóm chrámu položeny
|

jsou pozemské ostatky slavného tohoto
j

apoštola Pán. I shromáždili se pravo-

vrní k službám zádušním nad ním. Krá-

sná jednota katolická objevila se však i

tu ješt v krásné velebnosti své. Knzi,
|

kteí byli pod správou zemelého sv. arci-

biskupa zstávali, slavili nade hrobem
jeho ve chrám matky Boží na Velehrad
mše svaté, jedni latinským, druzí eckým,
jiní slovanským jazykem prozpvujíce.

Bohužel však, že to byla již jen jako po-

slední takoka záe, v kteréž se bratrská

láska tak utšen jevila. Smrtí sv. apo-

štola sklesla do hrobu i svornost, kterouž

sv. náš Method, pokud ho bylo na živ,

slovem i píkladem zachovati hledl mezi

syny jedné matky a bratry, vykoupenými
touž krví Spasitele našeho Krista Ježíše!

Smrt nelítostná, uinivši konec dra-

hému životu a neunavené ušilovnosti muže
božího, odala národu Moravskému otce,

. podvrátila tudíž dílem i pevné základy,

. kterých mladá církev Slovanská tak

iiiiwcjn vzrstati byla poala. Rána, kte-

rouž stolice Velehradská prvního arcibi-

skupa zbavena jest, byla by sama sebou
již velmi bolestná: než ona stala se tím
citelnjší, ím žalostnjší jsou pohromy,
kteréž pak pikvaily na osielou církev Mo-
ravskou. Než odvrame radji oi od tchto
žalostných vcí. Jsou to mraky, ježto
chtly zakryti hvzdu onu jasnou, kteráž
byla otce naše pivedla k Betlému spasení.

Sv. Method vešel za milovaným bratrem
Cyril lem v žádoucí království nebeské
k Pánu, a tam poal se skvíti jako vrný
sluha, vyznava, uitel, apoštol mezi zá-
stupy vyvolených Božích. Avšak i na
zemi nedovedla zloba lidská, potupiti cti-

hodné jméno Methodovo na vky. Náro-
dové Slovanští nepestali jej nikdy v po-
ctivosti chovati, velebíce jej i svatého bra-

tra jeho jako pravé otce i apoštoly své. a

vážíce jich sob co nejelnjších dobro-
dincv. ímští papežové, ježto byli svatým
bratím, pokud jich stávalo na zemi, váž-
nost a lásku v nejednom ohledu dokázali,

nedopustili ani po smrti, aby jméno mužv
tchto Božích v zapomenutí pijíti mlo.
Národové Slovanští ctiti je jakožto vyvo-
lené svaté Boží : stolice ímská schválila

pak i potvrdila tuto úctu, od vdného
národu našeho innou vrným tmto ná-

sledovníkm Kristovým. Jména jejich do
potu Svatých po všem katolickém svt
pijata jsou, obrazy jejich skvjí se na
oltáích, jménem jejich posvceny jsou

Bohu chrámy ! Víra jejich byla jako zlato

ryzé, zkoušené v peci ohnivé V Kon-
stantinopoli, odkudž byli vyšli, rozmohlo
se od vk plemeništ ptek a svár o

pravovrnost, zárove ale i bludv ža-

lostných. Naši svatí nedali se však naka-
ziti záhubným jedem tímto Držíce se

pesné víry katolické, bylit se opatili proti

úkladm, jimiž se tu i onde na n dorá-

želo. Ani nátisky, kteréž trpti musili na
západ, nenaklonily ni srdce jejich ni slu-

chu k lákavým slovm bludav Cai-
hradských. Vdouce, že jestím ohniskem
i stedem jednoty a víry katolické, jako
vrní synové k matei své mívali vždycky
zení své k dotené stolici ímské. Po
tikráte podnikl sv. Method ochotn obtíž-

nou cestu do Vlach, aby osvdil pravo-

vrnost svou ped papežem a dokázal po-

slušnost synovskou k vznešenému námstku
sv. Petra. V Caihrad by jej byli s ote-

venou náruí pijali, kdyby se byl chtl
pivinouti pod vrchní správu patriarchy

Konstantinopolskóho : on však nedychtil

ani po pízni Basilia, císae, aniž chtl
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býti tovaryšem Fotiovým. Jediné slovo

bylo by stailo, a všecky Bulharské kra-

jiny, bez toho již pobouené od knzi proti

ímu, byly by se oddaly Methodovi, po-

výšenému za metropolitu a chránnému i

od císae Caihradského i od krále Bul-

harského. Než Method neml pro takové
vci srdce. Jednota církve byla mu dražší

nade vše poklady svta. Nechtje, aby
tato trpla, trpl rádji sám. A s jaký-
mi ctnostmi nejednou potkáváme se v ži-

vot jeho. Komu nepadla do oí jeho po-

kora i mocná touha po dokonalosti ke-
sanské hned za let mládeneckých ? Hle,

výtený syn elnjšího ouadníka císa-
ského, muž povýšený k úadm a povo-
laný k vtším ješt dstojnostem, odíká
se všeho, bée se na samotu, aby tu, jako
Jan Ktitel na poušti Jordánské, živ byl
Bohu. Komu není zejmé, že nad pokoru
tuto a touhu po vnitní dokonalosti vtší
jest u nho láska? Službou císaskou po-
hrdl ; než kde kyne píležitost, pispti ku
spasení lidských duší a k rozšíení krá-
lovství Božího, sv. mnich opouští milova-
nou samotu, s bratrem Cyrillem bée se

ku Kozarm, pracuje mezi Bulhary, vy-
dává se na Moravu, a po dvacet rokv

tu putuje ustavin po vlastech Slovan-
ských, káže kest pokání na odpuštní
hích i evangelium pokoje Kristova ná-
rodu našemu. Kde a pokud mu kyne na-
dje, že by získati mohl koho pro pravdu
Kristovu, neuhýbá se muž Boží nižádnému
nebezpeenství, aniž se eho leká. Odeknuv
se všeho z upímné lásky k témuž Spa-
siteli svému, a obohativ duši svou poklady,
které rez nežere a zlodji nekradou, ovšem
zasloužil i sv. Method rovnž tak jako
Cyrill, bratr jeho, aby vešel v radost Pána
svého, a památka jeho aby požehnána,
jméno pak aby drahé a vzácné zstalo na
zemi od pokolení do pokolení!

Úmrtí J. Eminence nejdst. p. kardi-

nála arcibiskupa.

O pl 12. hod. v noci z pátku na
sobotu dne 27. bezna zesnul náš pedobrý
Arcipastý v kníž. paláci Schwarzenber-
skóm ve Vídni, kde se dne 6. dubna 1809
narodil. Záslužný život Jeho byl popsán
zevrubn v tchto listech r. 1875 za pí-
inou ptadvacetiletého jubilea, kteréž
tehdáž jako arcibiskup pražský slavil.

Zpráva o úmrtí Jeho rozlehla se v Praze
í jako blesk rychle a vzbudila nejen v oby-
! vatelstvu Pražském, nýbrž po celých Ce-
chách tkliv úastenství, nebo lid uml

! dobe oceniti vzácné ctnosti, kterými ze-

snulý vynikal. Dne 17. února odjel do
Vídn ku konferenci biskup, kterou ne-

obyejným svým ostrovtipem ídil. Jed-
nalo se hlavn o upravení kongruy a ji-

ných dležitých otázkách církevních. Tyto
práce namáhavé tou mrou nejdst. pana
kardinála seslabily, že 20. bezna mu>il
ulehnouti. Dne 22 bezna došly do Prahy
první smutné telegrammy o Jeho nebez-

pené nemoci a lid jim se smutným srdcem
naslouchal. Dne 23. bezna odebrali se

nejdst. pp. Ant. Hora, generální viká a
Karel Schwarz, svticí biskup do Vídn
k lžku staikého Arcipastýe našeho.

Generální p. viká pak každý den ozna-

moval o malonadjném stavu knížete cír-

kevního. Výtení lékai Vídeští byli po-

voláni k lžku, ale nemohli pomoci. V pá-

tek u veer se Mu ponkud ulehilo i

prosil bratra Svého J. J. knížete Adolfa
a bratrovce Svého J. J. knížete Jana, aby
se odebrali na lžko. Po té bdl u Nho
milosrdný bratr. O 11. hod. v noci nastal

smrtelný boj — rychle od milosrdného
bratra povolán vdp. kan. Kalous, který

též ve Vídni dlel. Boj smrtelný netrval

dlouho, sotva že mohli povoláni býti le-
nové vysoké rodiivv, kteí Jej zastihli v
posledním tažení. Zesnul tiše, smr Jeho
byla klidná, jako byl celý život Jeho
tichý. Jen sedm dní byl nemocen. Hned
na poátku nemoci pijal svátosti sv. po-

kání a nejsv. svátos oltání. V pátek bylo
mu též udleno poslední pomazaní. Císa
pán a tém všichni arcivévodové brali

velé úastenství, dávajíce se nkolikráte
za den ptáti po stavu vznešeného nemoc-
ného. Sotva že v Praze v sobotu ráno
zvstováno, že nejd p. arcibiskup zemel,
konány v sobotu dopoledne za nho velé
modlitby. Bhem dopoledne dostavili se

první hodnostái zemští na Hradany, aby
zde zapsali jména svá na kondolenní
listin.

Nejd. metropolitní kapitola u sv. Vita

sešla se v sobotu dne 28. bezna o 8. ho-

din ku spolené porad za pedsednictví
svých hodnostá. Pi schzi té bylo uza-

veno, aby se v metropol, chrámu Pán
zvonilo vždy 12— 1. hod. poínaje od so-

boty až do pohbu. V ostatních chrámech
Pražských má se vyzvánti t. zv. hrana
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v nedli, pondlí a v úterý, pak mezi po-

l.bem. Zpráva o úmrtí podala se Jeho
c. kr. apošt. Velienstvu, Jeho Excell. p.

místodržitelovi, pedsedovi vrchního zem-
ského Soudu, nejv. Komandujícímu, mst-
ským radám Pražské, Karlínské, Smíchov-
ské a Vinohradské. Parte rozesláno na vše
strany do vikariát. Všem biskupm v
Pedlitavsku dána telegraficky zvst o
úmrtí nejd. p. kardinála. Ponvadž nejd.

p. kardinál Olomoucký pro velikou chu-
ravost nemohl se súastniti pohbu, požá-
dán nejd. apošt. nuncius Vanutelli, aby
pohební obady vykonal. Na schzi té

otevena byla záv nejd. p. kardinála,

která byla sepsána již r. 1858, k níž pi-
dáno 7. kodicil, poslední z r. 1884. D-
dicem hlavním jmenováno arcibiskupství

Pražské. Odkazy hlavní uinny sv. V ít-

skému chrámu a sice 5000 zl., po pípade
dostane se též Smíchovskému, Žižkovské-
mu a Vinohradskému chrámu této ásck}^,

budou-li odpuštny úroky z prodlení za
da náboženskou. Na služebnictvo pama-
továno menšími odkazy. Znanjších dar
dostalo se kn. are. radovi Štpánu Polla-

chovi, vdp. kan. Kalousovi a býv. cere-

monái dp. Jos. Pachtovi. Obrazy a jiné

památky dány píbuzenstvu. Po petení
posl. vle byly místnosti arcib. paláce
uzaveny a zapeetny. O kvtnou nedli
bylo uzaveno, ponvadž nejd. pp. gene-
rální viká a svtící biskup v sobotu veer
do Prahy pibyli a zprávu pinesli, že má
býti poheb již ve stedu ped Zeleným
tvrtkem, aby vys. dst p. kanovníci Jan-
daurek, Zenefels a Borový do Vídn se

odebrali a mrtvolu na cest z Vídn do-
provodili. Dále bylo uzaveno, aby se ko-
nal dvojí slavný prvod s mrtvolou a sice

v úterý o 9. hod. od nádraží Františka
Josefa na Hradany, jehož poádek viz

v Kronice, a pak ve stedu ped pohbem.
Tlesné pozstatky byly v pondlí o 11.

hod. dop. penešeny ve Vídni z paláce
knížat Schwarzenberg do kostela Augu-
stin, kde byly od nejd. p. kard. Vídesk
vykropeny a pak v slavném prvodu za pí-
tomnosti J. Vel. císae p., nej vznešenjších
hodnostá duchovních i svtských, šlechty i

nesmírného davu lidstva na nádraží Fran-
tiška Jos. dovezeny a v noci z pondlí na
úterek do Prahy dopraveny, kamž pibyly
v úterý o 7. hod. 23 min. ráno. Slavný
prvoa za úastenství veškerých vrstev
obyvatelstva, spolk, c. kr. vojska, vyso-

kých škol, prvních zemských hodnostá,

pomalu se bral z nádraží Františka Josefa
na Hradany. Bakev, pouvadž Zesnulý
horekou zachvácen byl, byla hermeticky
uzavena a v Praze neotevena. Obecenstvu
byl po celý úterek pístup dovolen do
smutení komnaty v arcib. paláci.

Ob.
Obétí budiž celé tvoje žití:

oltáem svatým — vlastní tvoje hru,
v ní svatá láska — nebes žárem bu,
jenž smutek dobrý v obt Pánu nití.

V ten svatý žár hle srdce rozohniti,

by sluncem lásky plálo v svta rmut
;

že svatou žertvou, z mysli nezapu,
má Bohu, vlasti každý in tvj býti

!

Zmužile blaha odekni se svého,

a vroucn hledat hle je pro jiného —
muž pravý nesmí žiti sob sám.

Jen štstím bratr sám se šastným stane,

a blahem jiných jeho oko plane,

a cizí slza hne jej ku slzám

!

S. Gregori. Pel. Vojt. Pakosta.

KRONIKA.
Z Prahy. (Píjezd vlaku s mrtvolou

nejd. p. kardinála.) Krátce ped pl osmou
hodinou ranní v úterý pibyl do nádraží
Františka Josefa osobní vlak z Vídn, jenž

pivezl do Prahy mrtvolu, Na peronu o-

ekávali ji etní šlechtici, zástupci zem-
ského výboru prof. Zeithammer a baron
Pfeil, duchovenstvo, úedníci kn. Schwar-
zenberga a služebnictvo. Tetí vagon za
vozem poštovním oznaen byl velkým bí-

lým kížem ; obsahoval rakev. Když vlak
zastavil, vystoupili nejprve cestující. Mrt-
volu doprovázeli do Prahy : kn. Karel a Jan
Schwarzenbergové, Zdenko a Ferdinand
Lobkovicové, kn. Windischgrátz a vdpp.
kanovníci Zenefels, Jandaurek, Borový,
Kalous a cerem. Ddek. Na to oteven
vz s mrtvolou a vyata z nho rakev,

kteráž spoívala ve vysoké erné truhle,

vnci hojn obklopené. — Mrtvola nejd.

p. kardinála uložena jest v mdné rakvi

hojn zlatými okrasami zdobené. Na víku

na hoe jest zlatý kíž a u nohou stíbrná
tabulka s následujícím nápisem : Fridericus

princeps de Schwarze nberg archiepiscopus

Pragensis. Nat. 6. Apr. 1809 Defun. 27.
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Martii 1885. Služebnictvo sneslo rakev na
improvisovaný katafalk ve dvorním salonu

a uložilo na ni krásné vnce, kteréž pi-
vezeny byly z Vídn. Vnce tyto vnovali

:

Josef a Frant Arenbergovi, Karel Julius

Arenberg, rodina Harrachova, hr. Jan Har-
rach, rakouská sekce alpského spolku,

Adolf, Ida a dítky Schwarzenbergovy, Clam-
Gallas, konservativní strana solnohradského
snmu atd. Zatím dostavovali se na ná-
draží znenáhla hodnostái a deputace.

Naproti nádraží rozestavily se dv setniny
102. pšího pluku ; smrem k Hybernské
ulici zaujali místo v dlouhé ad jednotliví

spolkové a mstští sborové ozbrojení, sm-
rem k Václavskému námstí pak spolky
veteránské. Ve vestibulu dvorního salonu
shromáždili se pední civilní a vojenští

hodnostái, zejména: místodržitel baron
Kraus, nejvyšší maršálek kníže Jií Lob-
kovic, komandující generál bar. Filipovi,
pedseda vrchního soudu rytí Temnitschka,
dv. rada rytí Stejskal, dv. rada rytí
Radda, místodržitelv námstek rytí Frie-
densee, veškeí v Praze dlící generálové,
štábní a vyšší dstojníci a peetné úed-
nictvo. V jednotlivých ekárnách scházelo
se mezi tím vyšší duchovenstvo a depu-
tace. Kolem rakve rozestavili se alumnové
a lenové soukromého spolku dobroinného,
jehož protektorem zesnulý byl, dále n-
kteí církevní hodnostái. O pl deváté
zapoaly církevní obady ve dvorním sa-

lonu. Pítomna jim byla celá kapitála me
í
tropolitní s vdp. proboštem dr. Wíírflem,

|
dále etné duchovenstvo, šlechta eská,

j

zemský výbor, v mstská rada pražská se

,;

f starostou dr. erným a jeho námstkem
i Vališem v ele, sbor obecních starších, de-

|
putace obecního zastupitelstva smíchov-
ského, vinohradského, karlínského a žiž-

kovského, dále deputace mšanských sbor
ozbrojených a nkterých spolk. Když
vykropíl vdp. probošt dr. Wrfel mrtvolu,
snesli ji duchovní na skvostný umrlí vz,
jenž stál ped hlavním vchodem do dvor-
ního salonu. Naež seadil se dlouhý pr-
vod a za hlaholu zvon ubíral se ku pedu.
Zahájilv jej ozbrojené mšanské sbory
pražské pod velením p. praporníka sboru

1 ostrosteleckého dra. Sellnera, jenž v pr- I

vodu velitel obou ostatních sbor jel

v ele prvodu. Nejprve jela eskadrona
ostrostelc na koních, na to následoval
sbor ostrostelecký, mš. pchota a sbor
granátník vesms s prapory a hudbami,
jež stídav hrály smutení pochody. Za

mšanskými sbory nesen kíž, zastené
svítilny, dále následovali chovanci ústava
hluchonmých s uitelským sborem, sbor
pro dostavní chrámu sv. Víta s ern za-

steným praporem, dlnictvo v malebném
kroji stedovkém, kes. akademie, katol.-

politická jednota se svým pedsedou hr.

Karlem Schonbornem v ele, soukromý
spolek pro podporování chudých, jehož
protektorem byl zesnulý kardinál, speds.
hr. Evženem ernínem v ele, spolek ka
tolických tovaryš s praporem, spolek sv.

Anny, žáci eského ústavu pro vzdlání
uitel a žactvo eské reálné školy se

sbory profesorskými; po tch násleiovaly
duchovní ády a sice : Milosrdní, Kapucíni,
Františkáni, Dominikáni, Benediktini z

Bevnova a Beuronští z Emaus, Kížov-
níci a Maltézové. Po tchto následovali

alumnové pražského semináe v rochetách
zpívajíce „Miserere," pražští farái v plu-

vialech, profesoi bohoslovecké fakulty s

dkanem dr. Frindem v ele, koleg. ka-
pitula u Všech Svatých s dkanem Ha-
fenrichtrem, akolitó, vd. metropolitní ka-

pitula, vdp. probošt dr. Wurfel s faráem od
sv. Víta. Nyní následoval pohební vz,
kolem nhož kráeli po dvou adách alum-
nové s hoícími voskovicemi, úednictvo
Schwarzenberské, lenové katol.-politické

jednoty a soukromého spolku ku podpo-
rování chudých, nesouce vnce, jež s rakví

pivezeny byly z Vídn, dále mužstvo p-
šího pluku . 102 s nasazenými bodáky.
Za rakví kráeli: kanov. Kalous, ceremo-
ná Ddek, knížecí rodina Schwarzenberg
s kníž. Karlem Schwarzenbergem v ele,
dále výše uvedení hodnostái civilní i vo-
jenští a lenové šlechty. Na to ubíralo se

služebnictvo zesnulého ndp. arcibiskupa
s voskovicemi v rukou. Prvod uzavíraly
spolky vojenských vysloužilc a sice:

1. pražský spolek, spolek „Radeckého,"
„eský vysloužilec" z Karlina, spolek z Vy-
šehradu, konen veliká ada povoz. Pr-
vod ubíral se Hybernskou ulicí, pes Pí-
kopy, tídou Ferdinandovou pes Františ-

kovo nábeží, pes Karlv most, ulicí

mosteckou a Ostruhovou na Hradany
k paláci arcibiskupskému a sice za hla-

holu zvon pi všech kostelích pražských.

Ulice, jimiž se prvod bral, byly davy
obecenstva peplnny a s etných dom
vlály erné prapory. Když prvod došel

po 11. hodin na Hradana, zastavil se u
arcibiskupského paláce, rakev s mrtvolou
sundána s vozu a odnesena do malého sálu
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v prvním poschodí paláce. Sál ovšen er-
nými rouch}\ Po stnách vyvšeny arci-

biskupské erby s nápisy a kolkolem roze-

staveny kvtiny a vnce. Rakev postavena
na nádherný katafalk, nad nímž pnul se

baldachýn barvy tmavé se stíbrnými ás-
nmi. U hlavy stál veliký stíbrný kíž
s andly, u nohou postavena mohutná pa-
mtní svíce a erb arcibiskupský s latin-

ským nápisem. Kolem katafalku plály

nesetné svíce mezi kvtinami. Obecenstvo
mlo pístup do paláce od 1. hod. odpol.

až do 6 hodin veer.
*—

* Poádek prvodu pi slavném
pohbu Jeho Eminencí P. T nejdstojnj-
šího pana kardinála a arcibiskupa Praž-
ského Bedicha knížete ze Schwarzenberg.
Prvod se ubíral ve stedu dne I. dubna
t. r. o 9té hodin dopolední z arcibiskup-

ské residence v pra o pod Hradanským
stromoadím po Hradanském námstí,
vešel prostední mížovou branou do první-

ho dvora c. k. hradu, potom prvním hlav-

ním obloukem podle hlavních schod c. k.

hradu do druhého dvora, odtud v právo
vedle dvorní kaple do tetího dvora, potom
bral se okolo polední strany chrámu sv.

Vítskeho do chrámových dvéí blíže hrobu
sv. Jana Nep , odtud do chrámu, kde se

mrtvola na pipravené místo položila a služ-

by Boží zádušní konány byly. — Prvod
se vedl v následujícím poádku: 1. Ko-
stelní kíž. 2. Školní mládež a 3. Rzné
spolky, pokud se pi pohbu súastnily. 4.

eholní duchov. hlavního msta v svém
eholním odvu a sice : a) milosrdní bratí,

b) kapucíni, c) Františkáni, d) Augustiáni,

e) Minorit, f) Dominikáni, g) Redempto-
risté, h) Piaristé, ij Jesuité, kj Benediktini
Emausští, 1) Benediktini od sv. Markéty,
m) Premonstráti, n) Kížovníci, o) Malte-
sové, 5. Arcibiskupští alumnové v rochet-

kách, 6. Svtští dstojní knží, vyjma pp.
Pražské faráe, v rochetkách. 7. Umbela.
8. Dstojní pp. Pražští farái v erných
pluviálech. 9. University. 10. Sbor zp-
vák. 11. Akolyté a asistenti. 12. Vysoce
dstojná kapitola u Všech Svatých. 13.

Vysocedstojná kapitola ze Staré Boleslavi

v mozetách. 14. Vysoce dstojná kapitola

Vyšehradská v mozetách. 15. Infulovaní

pp. preláti v erných pluviálech. 16. Arci-

biskupský kíž ernou stužkou zasten. 17.

Vysoce dstojná metropolitní kapitola. 18.

Nejdstojnjší arcibiskupové a biskupové.

19. Nejdstojnjší pan pontiíikant. 20.

Mrtvola nesena od dst. duchovenstva

stídav s alumny. 21. Vysoké píbuzen-
stvo zvnlého a vysoká šlechta. 22. Vy-
socí c. kr. civilní a vojenští úadovó a

|

vys. zemský výbor. 23. Slavné mstské
rady a zastupitelstva král. hlavního msta
Prahy, Smíchova,. Karlina, Žižkova a kr.

Vinohrad. 24. Úedníci nejdst. kn. are.

konsistoe a kn. are ústedního kanceláe.
25. Ostatní úastníci. — Na hradanském
námstí tísnily se ve stedu již od asné-
ho jitra zástupy lidu, které tam nepetr-
žené ze všech konin Prahy docházely.
O 8 hod. seadily se pod vrchním velením
pana majora Venduláka veškeré ozbrojené
sbory mšanské se smuten zastenými
prapory s elem ke prelí arcibiskupské-

ho paláce. K nim pidružily se dle svrchu
udaného poádku rozliné spolky, deputace
a chovanci dobroinných ústav. K paláci

dojíždly ekvipaže v nepetržené ad se

šlechtou a duchovenstvem, náelníky ou-

ad, generalitou, zástupci obce pražské
a rozliných mst a okres, kteí se v
druhém poschodí paláce umístili. Na ra-

kev zvnlého kladeny pekrásné vnce,
mezi nimi ony od okr. zastupitelstva v
Písku, od obce vltavotýnskó a žižkovské,

od hrab. Ervína Nostice atd. O pl 9. hod.

pijel do paláce papežský nuncius msgr.

Vanutelli s vdp. dkanem Kífrem ryt. z

Asmannsvilly kde byl od duchovenstva
uvítán. Mezi tím shromáždili se v protj-

ším schwarzenberskóm paláci lenové a

nejbližší píbuzní schwarzenberské rodiny,

mezi nimi pan kníže Josef Adolf Schwar-
zenberg, princ Jan Schwarzenberg a hr.

Paar s knížecími ouedníky, naež se spo-

len do arcibiskupského paláce vydali.

Zde pokropil papežský nuncius s písluhou
vdpp. Jandaurka, Hornsteinra a dr. Krásla

rakev, pi emž zpvácký sbor svatovítský

smutení sbor od Horáka pednesl. Po
ukonení církevních obad sestavil se

velkolepý smutení prvod, který se po

9. hod. za vyzvánní všech zvon praž-

ských na cestu z arcibiskupského paláce

do velechrámu u sv. Víta vydal. Na celé

této cest tísnily se nepehledné zástupy

divák. V hradních nádvoích tvoilo voj-

sko dvojnásobný estný špalír a silná od-

dlení strážník uzavírala v dalekém kru-

hu vchody do nádvoí hradních. Za leny
kapitoly sv. Vítské šli nejdp. biskupové

hrab Schonborn z Budjovic, dr. Bauer
z Brna, dr. Hais z Králové Hradce, dr.

Schóbl z Litomic, arcibiskup Eder ze

Solnohradu ve smutením mešním rouše,
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pak papežský nuncius, jehož vleku nesl

arcibiskupský bohoslovec Pražští farái
nesli rakev, na níž odznaky dstojnosti
arcibiskupské, pak evangelium a kalich
spoívaly. Kol rakve ubírali se etní bo-
hoslovci v rochetkách a s hoícími svíce-

mi v rukou. Jiné ady bohoslovc nesly
vnce. Pímo za rakví byly neseny na
polštái ády zvnlého. Nyní následovali
nejbližší píbuzní zemelého a za tmi
pan místodržitel baron Kraus, pan vice-
president dr. ryt. Friedl z Friedensee s

místodržitelským grémiem, zemský maršá-
lek kníže Jií Lobkovic se leny zems.
výboru, zemský velitel baron Filipovi
s generalitou a dstojnickým sborem zdejší
obsádky, veškerá šlechta zdejší, náelníci
obanských ouad pražských, purkmistr
pan dr. erný se leny obecního zastu-
pitelstva z Prahy, Karlina, Smíchova. Žiž-
kova, Vinohrad, Písku, Rožmitála, Týna
nad Vltavou a jiných mest a konen ou-
edníci arcibiskupské kanceláe. Celý tento
velkolepý prvod obešel hradanské ná-
mstí, naež do kostela sv. Víta zamil.
Rakev byla v chrám postavena v pres-
byteriu na pipravený katafalk, naež
ml papežský vyslanec msgr. Vanutelli
smutení mši sv., pi níž zpváci pli Ví-
táskovo requiem. Po mši sv. zasedl pan
pontifikanc na keslo, vzal na se pluvial
a mitru a odebral se s pítomnými biskupy
a knžími k rakvi, kdež se temi biskupy
na kesla pontifikální zasedl a první ab-
soluci vykonal, po níž sbor zpvák pí-
slušná responsoria zapl. Pak vykonali též
ostatní pontifikanti absoluce, pi emž
s kaditelnicemi kol rakve kráeli. Ke
konci pokropil papežský vyslanec ješt
jednou rakev, naež byla tatáž s kata-
íalku sata a v prvodu do kaple Kin
ských nesena, kdež ji v arcibiskupské
hrobce ku vnému odpoinku uložili. Pi
hluboce dojímavóm aktu tomto nezstalo
ni jediné oko nezaroseno.

*__* Nejd. p. kardinál kníže Schwar-
zenberg byl sedmadvacátým arcibiskupem
pražským, kterýžto úad zastával tém 36
lek Jen jediný z jeho pedchdc na stolci

arcibiskupském spravoval úad svj déle
než-li on, totiž kardinál- arcibiskup Arnošt
hrab Harrach, kterýž zastával vysoký
úad arcibiskupský v Praze od r. 1623 až
do 26. íjna 1667, tedy po 44 let. Za to
byl zesnuly kardinálem 43 let a 2 msíce,
kdežto Arnošt hrab Harrach ml hodnost
kardinálskou jen 41 rok. Zajímavé jest,

že oba tito církevní hodnostái zemeli ve

Vídni. Jakožto primas království eského
byl kardinál kníže Schwarzenberg potem
šestnáctý

;
první, jemuž estný titul pri-

masa propjen, byl Jan Lohelius, dva-

náctý arcibiskup pražský.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se

od 5. - 8. dubna n kapucínu u sv. Josefa

na Novém Msto, od 9.— 12. dubna u sv.

Jana Nep. na Skalce, a od 13.— lij. dubna
u Maltán. Výstav trvá všude každodenn
od 8 hod. ráno až do 6. hod. veer ;

mše
sv. výstavní zane všude v 7 hod. ráno,

veerní pobožnost o pl 6. hod u veer.
*— * Obady o Zelený tvrtek konal

v metropol, chrámu P. nejd. p. arcibiskup

Solnohradský, který si to sám vyžádal.

O Velký Pátek a Bílou Sobotu konal sv.

obady nejdst p. svtící biskup Karel

Schwarz.
*—* Bohoslužebný poádek na Vele-

hrad pro druhý oktáv od 5. —13. dubna.

Dne 5. dubna odpoledne po uvítání nej-

dst. p. svt. biskupa hrabte Belrupta
— kázaní a sv. požehnání. Každého pak
dne po celý oktáv bude poádek služeb

Božích následující: O %1 hod. ráno ká-

zaní, o 7. hod. ranní mše sv. — O 10. h.

kázaní, na to pontifikální mše sv. — Od-

poledne o 5. hod. kázaní a sv. požehnání.

Pontifikální mše sv. v oktávu sloužiti

budou : v pondlí 6. dubna : P. T. p. svtí-

cí biskup olomoucký Gustav hr. Belrupt)

v úterý 7. dubna: P. T. p. probošt kapi-

toly vyšehradské Vách Štulc; ve stedu 8.

dubna, ; P. T. p. protonotá apošt. Stolice

Dr. Šeb. Brunner, ve tvrtek 9. dubna: P.

T. p. prelát a školastik z Vídn Dr. Ant.

Horný, v pátek 10. dubna : P. T. gen. opat

premonstrát Sig. Starý, v sobotu 11. dub.:

P. T. opat premonstrát Ant. fíauBer, v

nedli 12. dubna: P. T. p. polní biskup

z Vidno Dr. Ant Gruscha, v pondlí 13.

dubna : P. T. p. protonotá apošt. Stolice

v Opav Jos. Schum. Dne 13. dubna se

ukoní slavnost odpoledne o pl o. hod.

slavným „Te Deum u a sv. požehuáuím.
— Poznámka. Na kvtnou nedli ped ti-

sícem rok na Velehrad královském apo-

štol náš sv. Methodj ve svém velechrámu
slovy zahovoil oteckými : „Dti, bdtež
u mne až do tetího dne !" Hodné dítky

pedkové naši, chystaly hned u velkém
žalu a bolu — hromniku zbožn se modlí-

ce s otcem umírajícím sv. Methodjem. - -

Po prvním tisíci let uchystávají rovnž
otci nezapomenutelnému sv. Methodji
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vdné dítky v okolí velehradskóm-hrom-
niky, hromniky nevýslovné radosti —
slavnostní ohne na všech kopcích a vše-

obecné osvtlení v každé obci na den 5.

dubna jakožto na svatveer úmrtního dne
velkého, apoštolského otce, sv. Methodje.
Vdný lid neustane ctíti pedních dobro-
dinc, apoštolských otc svých, sv. Cyrilla

a Methodje! — Z Velehradu zvstováno
na kvtnou nedli.

JLiterární oznamovatel.
*— * asový spisek vyšel nákladem knih-

kupectví Hynkova, obsahující struný životopis

zvnélého kardinála-arcibiskupa knížete Schwar-

zenberka, jehož podobizna na titulním listu

spisku uvedena jest. Bude každému upomínkou
na smutení slavnost posledních dn.

*—* Ascetická bibliotéka vydávaná pap.

knihtiskárnou v Brn dospla k sérii V., která

obsahuje: „Zbožn úvahy o mukách a smrti

Pána našeho Ježíše Krista" dle latinského

vel. otce Ludvíka del Ponte T. J. na eský
jazyk peložil Jan Nep. Fr. Desolda, kuz .
prem. v Teplé. Ukoní se série pátá již v tisku

se nacházejícím dílem IV. a III. Alfonsa Rodri-

gueza „Cvicby v kesf. dokonalost'i,
" ehož

nech si laskav povšimnou všichni p. odbra-
telé ascet. bibliotéky, kteí již díl I. od téhož

vydavatelstva obdrželi, nechC nedají se másti

jiným vydáním kdekoliv oznámeným. Pipomí-
náme, že p. abonenti ascet. bibl. platí za knihy

jen 2
/3

ceny krámské, za 2 zl. obdrží totiž

knihy v cen 3 zl.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

Zvolen jest

:

vys. dst. p. Ant. Hora, kanovník, kustos a

díve gener. viká, kapitulním vikáem, je-

muž ízení arcidiecése sede vacante sv-
eno bylo.

V biskupství Litomickém
V Pánu zesnul:

vdp. P. Fr. ástka, dr. theol., král. dvorní

kapl., býv. opat kláštera Emauzského, 26.

bezna 1885, (nar. v Kosmonosích 9. listop.

1801, profes. 8. pros. 1821, vysv. 21. pros.

1821 ) Úinkoval jako gymn. professor v

Klatovech a jako vícerektor gymnasií praž-

ských. Dne 21. bezna 1841 instalován

za infulov. preláta kláštera Emauzského, r.

1871 tedy po 30 letech šel do výslužby.

Slavný poheb konal se v nedli dne 29.

bezna o 4 hod. odpol. v Kosmonosích.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul:

p. Jan Fisák, kapl. v Suchdole, dne 18. února

1885, (nar. v Kolném 27. íjna 1843, vysv.

24. ervence 1870).

Jmenováni jsou:

dp. Jos. Jelínek, prof. církev, djepisu pi theo-

log, ústav

;

dp. Jan Duben, osob. dk. v Nezamyslicích,

Královéhradeckým kons. radou
;

dp. Jan Irajer, registrátor a archivá konsistoe,

konsist. radou;

dp. Václ. Macek, katech, v Sobslavi, obdržel

Synodalie.

Ustanoveni jsou:

p. Mat. Braeuer, dk. v Hostouni, za arcidk.

v Týn Horšov
;

p. Jos. Bošek, admin. v Maxbergu, za far.

tamtéž

;

p. Frant. Vodika, admin. v Pluhovém Žáru,

za far. tamže;

p. Vacl. Marek, koop. v Michli (v Pražské

arcidiec), za far. v Téchonicícb
;

p. Jos. Schiirrer, kapl. v Hostouni, za admin.

tamtéž

;

p. Václ. Kolá, proz. kapl. v Blé (Weissen-

sulz), za admin. v Mlnici

;

P. Otto Kohout, knz . cisterc. klášt. Vyše-

brod., za farn. admin. na Vejtoné (Heurafl)
;

P. Felix Dick, knz . cisterc. klášt. Vyšebr.,

za kapl. ve Vyšším Brod
;

P. Nepom. Neubauer, knz . cisterc. klášt.

Vyšebr., za kapl. v Stropnici

;

P. Candid. Ker a, knz . cisterc. klášt. Vyše-

brod., za kapl. ve Dvoišti dolním
;

P. Ig. eška, knz . cisterc. klášt. Vyšebrod.,

za kapl. v Boršov;

p. Frant. Krondl, kapl. ve Zbynicích, za kapl.

v Dolanech;

p. Jos. Bartik, kapl. v Sedlici, za proz. koop.

v Nezdašov

;

p. Jos. Uher, kapl. v Seewiesenu, za kapl. v

Sedlici

;

p. Jakub Bozdch, koop. ve Hvožaoech, za

kapl. v Kardašov eici.
Uprázdnná místa:

Mlníce, fara patr. p. kníž. Karla Trauttmanns-

dorfa, do 26. dubna t. r.

;

Hostou, dkanství patr. téhož, do 1. kvtna t. r.

;

Pedstav, fara patr. paní Berty Hanlovy, do

1. kvtna t. r.

;

Plóss, fara patr. vys. uroz. paní Aglae, baronky

Kocovy z Dobrše, do 4. kvtna t. r.
;

Staré Sedlo (v Týnhoršovském vík.), fara patr.

p. kníž. Karla Jidicha Lóweusteina, do 4.

kvtna t. r.
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V arcibiskupství Pražském.

Zesnul v Pánu:

Vedle nevyzpytatelných soudu Hospodinových povolán byl na vnost Jeho Eminencí,

nejdstojnjší a nejjasnéjší kníže a pán,

Bedich kníže Schwarzenberg,
z milosrdenství Božího a milostí Apoštolské Stolice kardinál-knz sv. ímské církve, kníže-arcibiskup

Pražský, papežský rozený^ legát pro slavné království eské i proslulé diecése Bamberskou, Míšeskou
a Rezenskou, království eského primas, doktor sv. písma, majitel velkokíže sv. Štpána a mnohých
jiných, estný mšan Pražský, sv. sboru kardinál jakož i biskup celého svta katolického senior,

knz jubilár atd. atd. atd.

Narozen ve Vídni 6. dubna 180), na knéze vysvcen 25. ervence 1833, kon-

sekrován za arcibiskupa Solnohradskéno 1. kvtna 1836, kardinálem jmenován od papeže

ehoe XVI. dne 21. ledna 1842, na posvátný stolec sv. Vojtcha dosedl 15. srpna

1850. Oplakáváme pastýe pebdlého, otce duchovenstva nejla^kavjšího, biskupa svatou

horlivostí nadšeného, v pracech neúnavného, chudiny dobrodince nad jiné štdrého,

jehožto památka vždy požehnanou zstane. Skvje se zásluhami, a zaopaten sv. svá-

tostmi umírajících, zesnul v Pánu ve Vídni dne 27. bezna o 11. hodin v noci. T-
lesné pozstatky pevezeny byly v úterý dne 31. bezna po 7. hod. ranní od vys. d.

pp. kanovník metropolitních Ant. Jandaurka, Zenefelsa a Borového z Vídn do Prahy

na nádraží Frant. Josefa, odtu pak po vykropení vyzdviže ly a ve slavném prvodu,
který se bral H)bernskou ulicí, píkopy, Ovocnou ulici, Ferdinandskou tídou, nábežím,

po mostu Karlovu a Ostruhovou ulicí do paláce arcib. pevezeny, tam vystaveny. Ne-
setné množství lidu chtlo, když ne obliej drahého zesnulého alespo spatiti jeho

rakev. Ve stedu dne 1. dubna o 9. hod. ranní byla mrtvola z residence arcib. v slav-

ném prvodu penesena do metrop. chrámu Pán u sv. Víta, kdež po slavných obadech
pohebních sloužených od apoštolského nuncia J. Exce 11. arcibiskupa Vanutelliho v kapli

Kinské pochována. — Duchovenstvo pak i lid bude bez ustání prošiti nebeského otce,

aby sluhu Svého, jejž biskupským dstojenstvím zde na zemi v poet apoštolských ná-

stupc povýšil, také na vnosti jejich sboru pidružili ráil.

Zlatou jeho povahu tžko vypsati. Celý život jeho byl vnován Bohu a sv. církvi,

národu a zemi eské. Byl horlivým, ba s neunavenou a pímo apoštolskou horlivostí a

obtavostí vykonával svj vznešený arcipastýský úad. Za svého 36 letého psobení
mezi námi velikou arcidiecési naši tikráte zvisitoval. O tchto visitacích již bývali

všichni namáhavou prací umdleni, jen On ne. Když se Ho nkdo tázal, necítí-li se

unaveným, s úsmvem odpovídal, to že mu slouží k zotavení. Celé dny vysedl mezi

nevinnými dítkami, vyptávaje se jich ze sv. náboženství; dítky-li umly dobe odpo-

vídati, tu záila andlská radost z dobrého Jeho oblieje. Veliká vtšina knží naší

arcidiecése byla vznešenou jeho rukou posvcena ; veliké vtšin lidu dostalo se od
Nho sv. bimování. I v Hradecké diecési psobil za ouemocnlého zvnlého biskupa

Hanla. — Byl zbožným. Služby B. ve velechrámu Svato-Vítském konal vždy slavn a

dstojn, že každý byl vzdlán a povzbuzen, vida Ho ohtovati nejsv. obC N. Z., jiné

pobožnosti konati neb lidu žehnati. Velmi svdomit modlíval se církevní hodinky,

kterých ani pi tžké nemoci nevynechal. Rženec byl jeho zamilovanou pobožností.

Nikdy mu nezapomene lid pražský, že mimo jiné 40-hodinnou pobožnost k uctní Nejsv.
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Svátosti oltání zavedl. Krásné kostely Karlínský a Smíchovský po staletí budou hlá-

sat i památku Jeho, nebo hlavn piinním Jeho byly vystaveny. Kolik poutí vykonal?
Kolik oltá posvtil? — Byl ku všem laskavý, celé dny pijímal prosebníky, aniž dal

kdy komu na jevo, že již jest stálými návštvami unaven. Byl hotov i v pl noci vstáti,

mohl-li nkomu radou neb pomocí pispli. V této píin neznal rozdílu mezi boha-
tým a chudým, vznešeným a prostým. — Byl v nej vyšší míe dobroinným, nebo ml
nekonen dobré srdce. V krátkém ase ztratili jsme ti dobrodince, kteí tak mnohou
slzu chudin seteli, kteí rozdávali štde a sice tak, aby nevdla levice co iní
pravice. Nejprvé ku dlouhému spánku uložil hlavu svou císa a král náš Ferdinand

Dobrotivý, kterého v Praze každé dítko znalo a pozdravilo, kterému pro dobrotu jinak

neíkali nežli náš hodný Ferdáek. Potom a není tomu ješt rok odebrala se na v-
nost! šlechetná cho Jeho, dobrodjka chudiny a kostel, v povsti svatosti žijící krá-

lovna Maria Anna. A nyní štdrý náš Arcipastý, který každého i posledního žebráka

k sob pedpustil, žádného chudého bez dárku nepropustil, který pokud jen stailo

pomáhal. Mnohdykráte se stalo, že neml zvnlý ve své poklad i ani krejcaru, po-

nvadž vše vydal a tu býval smutným, že nemže dobe initi. O visitacích chodil,

když se pihodilo, i nejposl. žebráka zaopatiti a zanechal tam veliký dar. O visitacích

chudin snad více rozdal, nežli v Praze. Co rozdal, to nelze spoístí, ponvadž sám
tajn do obálek dával penžité dary, o kterých nikdo nevdl, nežli Bh, pak dobro-

dinec sám a obdarovaný. Nechybíme, pravíme-li, že dary Jeho obnášejí milliony za

tch 3(3 let Jeho Arcipastýství. — Byl spravedlivým ku každému, takže žádnému

vdom neub lížil. Byl povždy oddán zemi eské, církevní jeho správ svené a pál
ze srdce blaho a zdar národu eskému. Lid eský nikdy nezapomene, že On to byl,

který dal r. 1861 v prvním zasedání nov zízeného snmu návrh, aby Jeho Velienstvo

posvátným obadem korunovaním utvrdil svazek, jenž vrný národ eský viže k dy-

nastii. Obma národnostem v zemi byl stejné spravedliv a hledl lásku obou získati.

Jako každý lovk ml též své odprce, ale i oni musili koiti se ped Jeho záslužnou,

horlivou, arcipastýskou psobností a ped jeho ctnostmi záící povahou. — Byl po-

korným, chybil-li nkdy dal se rád pouiti a stalo-li se, že proti vdomí Jeho bylo

nkomu ublíženo, tu Primas království eského a nejst. Kardiuái ímské církve si jej

dal zavolati a laskavými slovy hledl odiniti, co se kivého stalo. — Za tou píinou

i lid k Nmu s neobmezenou úctou a láskou lnul, neb On jako dobrý Otec celý život

lidu obtoval, u svého lidu rád dlel, ba ješt na smrtelné posteli o lid se staral a lidu

svému žehnal. Když v sobotu záhy ráno rozhoupaly se zvony sv. Vítské, aby zvsto-

valy smr nástupce sv. Vojtcha a Arnošta z Pardubic, tu litovali a naíkali všichni,

plakali pemnozí. Smr vznešeného knížete církevního jest událostí pro echy epochální,

jejíž dosah teprv pozdji bude lze pehlédnouti. Mezi lidem Svým chtl pohben býti

nedaleko sv. Václava, sv. Vojtcha a sv. Jana Nep.
;

jejichž pevroucím ctitelem za

živa byl. Tak tedy ten dobrý a šlechetný Staeek, pochován ve velechrámu sv. Vítském,

Jehož velikým dobrodincem byl, který Jeho psobením byl opravován a znova budován.

Výmluvná ústa Zvnlého, která dovedla mluviti s císaem jako s posledním žebrákem,

navždy se uzamkla; dobrotivé oi Jeho, kterými otcovskou láskou pohlížel na každou

sob svenou oveku, navždy S8 uzavely ; štdré Jeho ruce utuhly
;
nohy Jeho, které

tak rády do chrámu B. chodily a o kterých platí krásné slovo Isaiášovo : „O jak jsou

krásné nohy zvstujícího a kážícího pokoj, zvstujícího dobré a kážícího spasení," sklesly

a leží v tmavé hrobce. Nehynoucí sláva, est a dobroeení Jemu; Jeho památka bude

vždy požehnauou v naší zemi. Modleme se za Nho, aby byl od Trojjediného Boha

se slávou pijat, nebo pro slávu Boží tolik let pracoval a ji hledl šíiti
>
aby byl pijat

s takou vlídností, s jakou Oa pijímal nej menší bratry Krista P.

R I. P.

Tiskem kníž- arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

Kázaní
bimovanou m.

Napsal AI. Dostál.

Každá z tí božských Osob jinými se

zjevila lidem blahodárnými úinky. Veške-
ren pekrásný svt s tisíci perozmanitých
bylin, nerost a zvíectva hlásá všemo-
houcnost Tvrce svého, vševdoucnost
editele svého; prameny milostí svátost-

nich, otevená nebes brána, zákon lásky
kesanské ukazuje dílo všech dl, dílo

božské, vykoupení lovenstva z otroctví

odvkého. A ím pak se zjevila zvlášt
tetí božská osoba?

Nad ekou Jordánem stojí Spasitel

pichystaný podjati se díla vykupitelského.
Píprava skonena, práce a námaha eká
veliká. Spasitel obmyt ktem Janovým,
aby naplnil písmo. A tu nebe se otevírá

;
a sám Hospodin doznává božský pvod
Syna svého. A aj bílá, snhobílá holubice
nad hlavou ktncovou se vznáší, holu-

,
bice — znak nevinnosti — usedá na skrán

! Spasitelovy. Duch sv. ve zpsob nevinného

i

ptáka se ukazuje, by ukázal nevinnost
srdce Kristova a nevinnost srdcí tch,

j
kteí ktem obmyti jsouce do života

'^vcházejí.

Na hoe Táboru promnil se Spasitel

a jasný oblak obestel ho, že nejmilejší
' apoštolov jeho klesají k zemi jakoby o-

t slepeni. Duch sv. v jasném oblaku se jeví,

aby ourodný déš slova božího vypodob-
nil, slova to, jež má býti lovenstvu

í posilou, potchou, radostí. A když Spasi-
tel z mrtvých vstal, uenníkm se zjevo-
val, pouuje a posiluje je, dechl na n

5 ka: „Pijmte Ducha sv." Tedy dechem

j

Kristovým apoštolé pijali Ducha Utši-

tele a Posvetitele a dechem tím obdrželi

moc, odpouštti híchy ve svátosti pokání,

vraceti skroušeným kajicníkm nový život.

Hle, to jsou úinky Ducha sv., úinky,
jichž stáváme se všicci úastni pijímajíce

koupel ktu a roucho nevinnosti ve sv.

svátostech a posilováni jsouce Duchem sv.,

když o jeho pomoc a pispní skroušeným
srdcem prosíme. Sami o sob jsme slabi,

nestatecni, sami o sob nieho nemžeme,
ím jsme milostí boží jsme. Však na po-

moc nám pichází Duch Utšitel, duch
Rádce, duch Posvtitel ve svátosti, jíž

dnes úastni se stanete. Tento Duch sv.,

který hned u ktitelnice pichází na po-

moc nemluvatm, ten Duch, který jako

andl strážce vede lovka až ku hrobu,

ten Duch sv. rozleje za krátko milosti na
hlavy vaše, byste se za víru svoji ne-

stydli, ji všude veejn hájili a dosvd-
ovali a jak nejlépe úkolu tomu dostojíte,

to budiž pedmtem dnešní mé ei. —
Jest obyejem mezi lidmi, že majíce

se sthovati do nového bytu, nejdíve pi-
náší a na stnu vsí obraz, aby prý je

v tomto novém píbytku boží požehnání
doprovázelo. Dr. p., vy jste se shromáž-
dili v tomto krásném, nov posvceném
dome božím a co že nejprvé s sebou pi-
nášíte do nového svatostánku? Vy pi-
cházíte se srdcem roztouženým, s myslí po-

vznešenou, s modlitbou na rtech: „Pij
Duše sv. a napl srdce svých vrných a

zapal v nich ohe lásky své." A propak
tak úpnliv toho Ducha sv. prosíte, pro
pak tak vroucn lásky jeho si žádáte?

O letnicích jsme ho prosili, by pekonal
nepítele lovenstva v záhubných spisech

a novinách, dnes obrame zetel k jeho

pomoci a posile, jakéž teba kesanm
11
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vrným, aby uhájili ctnosti a víry v evan-
gelické istot a ryzosti.

Kristus pemoude ustanovil tolik svá-

tostí, kolik dležitých okamžik v život
lidském. Spasitel posiluje lovka ode dn
mladosti až ke hrobu na lžko poslední.

Nemén dležitá doba, kdy lovk vystu-

puje z domu otcovského, kde zažil tolik

lásky a dobroty, vystupuje ze školy, kde
slyšel tolik slov upímných, rad moudrých,
kde se piuil tolika pravdám nanejvýš
potebným. Dít vychází z dozoru bedli-

vého oka rodiovského, vyzouvá se z kázn
školní a nastupuje na vlastní dráhu, bée
se do života. Jak dležitý to krok, jak
dležitý to okamžik! Snad nikoho nemá,
kdo by mu poradil, snad opuštn stojí na
tomto svte — sirotek bez otce, bez matky.
Kdo mu podá pomocnou ruku, kdo mu
bude vdcem v šírošírém svt? Kdo setre

snad slzu bolu z oka jeho, kdo bude jeho
tšitelem? Duch sv. to je, který napluje
srdce vaše ohnm lásky, rozum osvtluje,
vli v dobrém posiluje. A když vlny
zkaženého svta narážejí, když smítáni
budete vtrem píšerným, Duch sv. jako
kotvicí silnou, plachtou pevnou, Sedmero
svých dar rozlil po skráních vašich a ty

dary nyní se hlásí naplní milostí nesko-
nalých.

Mnohý neví, kam by se ve svt obrá-

til, eho se má chopiti, co poati. Hlas
lživý mu namlouvá, by sešel na bezcestí.

Však opt zde Duch sv. jako vojín s me-
em dvojostrým, štítem neproniknutelným.
Sv. apoštoly dosud bázlivce a lidi keh-
kostem podrobené, Duch sv. posílil do boj
nejtužších, že opouštjí domov a rozcházejí

se po veškerém svt, by hlásali Ukižo-
vaného ; a týž Duch sv. posiluje i jinochy
a dívky, když nastupují na dráhu samo-
statného života.

Mnohé dít pomry nebo nesvdomi-
tými rodii do svta vyštváno, sotva že škole

odrostlo, by se tam vyuil emeslu nebo
prací rukou svých se živila. A co si nese
sebou? Pramálo statk pozemských, ale

mnoho, velmi mnoho v srdci svém. Nese
si živou víru, nese si dary Ducha sv. A
zajisté jich bude míti potebí. Tam ve
velkém mst nikdo nebude un napo-
mínati, by dosti inil svým povinnostem,
by ráno i veer poklekl u postele a po-
dkoval Bohu, by v nedli a ve svátek
šel do chrámu, to a podobné nikdo mu
nepipomene, ale vynajdou se svtem pro-

hnaní a okoukaní druhové, pijdou poku-

šení zlá a napnou sít, by strhli v pro-
hlube tlesní i duševní zkázy obt svoji.

Kdo bude synu tomu rádcem, pravicí moc-
nou, štítem ochranným ? Duch sv. to je,

který nám nedá klesnouti, který nás ne-
opustí, když by vše nás opustilo. Duch
sv. to bude, který vás upomene na dar
pobožnosti a dnešní slib, že víru svoji

chrániti budete jako zítelnici oka svého.
V letech jinošských, v letech mla-

distvých svt ped vámi rozesten. Zde
plno hloží, plno kamení, cesty úzké, pe-
kážky mnohé — tamo cesta široká, po-
hodlná, plná rozkoší a radostí, cesta vá-

bivá. Kterou se chcete bráti? Vdcem
na prvé dráze Duch sv. Duch utšitel, na
druhé duch nepítele lovka, Volte sob?
Není divu, že tak mnoho nezkušenc za-

bedne na cestu vábnou, pohodlnou a ve-

doucí ku zkáze vné. A pro? Spustili

se pravice Ducha sv., povrhli jeho neset-
nými milostmi, nemají v sob daru síly,

statenosti, vytrvalosti. Odhodili zbra da-
leko od sebe a vrhli se do nárui nepí-
telovy. Však bda, bda, za krátko po-

znají, že zbloudili, že vdce nejlepšího,

pítele nejvrnjšího zapudili, že jdou ce-

stou špatnou, cestou ku vné záhub. O
jak nám kesanm teba nepodvratné, ne-

zlomné síly.

Mnohý z vás snad bude zkoušen jako
drahokam v ohni. Do tváe vám budou
bezbožci tupiti Boha trojjedinóho, snad
man zrodí se v hlav vaší pochybná my
šlénka, pilétne jen a nedej bože, by se

zachytila, dostanou se do rukou vašich

spisy jedu a otravy horší, ocitnete se v te

mnotách, pak proste Ducha sv., by neda
vám zahynouti, ale pistoupil k vám s dary
svými, by zaplašil každou myšlénku híš-
nou, dal do úst slova, jimiž byste d-
stojn obránili víru svoji a jasným roz-

umem rozeznali pšenici od koukolu a ne-

dali sluchu slovm vábivým, tení otra-

vujícímu.

I boly se za krátko dostaví. Dokud
jste u rodi svých, bezstarostn trávili

jste vk mladistvý, ale život má trny, ži-

vot bývá protkán boly a trampotami. Bu-
dete tísnni pomry, nedostatek zaklepe a

v takových okolnostech vdcem se nabízí

rádce lži a duši nesmrtelnou tísní híchy.
O zapute toho špatného, úlisného rádce

a utíkejte se k Duchu sv. o pomoc a

chrate klenotu srdcí svých v istot, ne-

vinnosti, zachovejte si srdce neskalené,

duši neposkvrnnou na vnost Abyste
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skuteue dnešnímu slibu dostáli, byste

opravdu za víru, za Boha svého se nesty-

dli, zavítejte asto do tohoto posvceného
chrámu, kde Duch sv. nabízí vám milostí

neskonalých, zamilujte si chrám ten, aby
vám v nové roucho nevinnosti obleeným,
byl skuten útoištm, aby vám na pam
pivádl, co jste dnes Bohu slíbili, ím
jste se Duchu sv. zapísáhli. Bojovati pod
praporem vojska kesanského, bojovati

pod kižem proti nepátelm, všude a vždy
veejn hlásati víru Spasitelovu, nikde se

nestydti za Boha svého.

Díve než z nebes vyprošeného Ducha
sv. naším nejd. arcipastýem obdržíte, ješt
jednou se pokote ped trnem Hospodi-
novým, ješt jednou z hloubi srdcí svých
zvolejte : „Pij, Duše sv., napl srdce
svých vrných," a až pijde ten Duch
Utšitel, držte se ho obma rukama, vším
srdcem, aby vám byl vydatným vdcem
svtem tímto, by vás také šastn dovedl
do království nebeského. Amen.

Kázaní
o zpvu kostelním.

Napsal A\. Dostál.

Když král David v ele ticeti tisíc

lidu israelského penášel archu úmluvy —
,

svatostánek židovského národa — z domu
Abinadabova do msta sám, jak dí kniha
královská, „i veškeren Israel hráli ped
Hospodinem na všeliké nástroje hudební
z diví a na citary, a loutny, a bubny, a

]

mdné chestaky a cymbály ..." Král
rozradostnn zpíval Bohu chvály, až to

;
Michol, dcei Saulov, z okna vyhlédající,

. nedstojným krále se vidlo, by ped stán-

kem prozpvoval a ped Hospodinem ple-
' sal. Pohrdši jim v srdci svém, ekla ušt-

i

pan: „Jak slavný byl dnes král israel-

ský!" A hlava pomazaná, hlava korunovaná
nezastydvši se nad poínáním svým, od-
povídá pyšné žen asi v tento rozum

:

j

„Ped Hospodinem, Bohem israelským,
nebudu se stydti, ped oima jeho se po-

. nížím, hrou a zpvem vždy Boha chvá-
! liti budu."

A slibu svému král David zstal v-
ren. Zvítziv ve tyech válkách s Fili-

štinskými, prozpvuje Bohu píse chvály,
1

utíkaje ped synem nezdárným, pje zbož-
nou píse. Po králi Davidovi dochovalo
se nás mnoho krásných písní, žalmy na-

zvaných, písní, jež denn posud knží po-

vinni modliti se na svých hodinkách. A
pedposlední ten žalm (149) zní: r Zpívejte

Hospodinu píse novou; chvála jeho ludiž
v shromáždní svatých . . . Chvalte jméno
jeho spoleným zpíváním ..."

Vící picházejí do chrámu, by se

modlili neb aby zpívali. „Modlitba je po-

zdvižením duše k Bohu a rozmluvou s Bo-

hem," modlitbou Boha bu chválíme, jemu
dkujeme, jej prosíme, jej smiujeme ;

ale

nesmíme zapomínati také na zpev. Ten
podobn mysl naši, duši naši k Bohu po-
zdvihuje,] povznáší, zpvem také s Bohem
vcházíme v dvrnou rozmluvu a tu jemu
bu žalujeme nebo jej vroucn prosíme.

Tento pak kostelní zpv budiž pedmtem
dnešního rozjímání. —

Nemžeme lépe rados andl a sva-

tých u pítomnosti božské velebnosti si

znázorniti, než tím, že víme a za pravdu
máme, že andlští krovó pjí ped tváí
Boha svého velebné písn chvály, písn
dík a radosti. Chceme-li krásný zpv
posouditi pirovnáním, íkáme, že to zpv
andlský, že to hlas nebeský. A vru
andlští krovó oslavují Hospodina pjíce
bez ustání: „Svatý, svatý, svatý Pán Bh
zástup ..." Vždy zpv tak povznáší,

tak uchvacuje, dojemné city budí; vždy
srdce, radostí provanuté, pje, zpvem Bohu
díky vzdává. Co jeden v pokornou mo-
dlitbu vkládá, co druhý snad se slzami

roní, co tetí v duši cítí a zbožným pá-
ním Bohu pednáší — to tak mnohý vklá-

dá ve slova písn a Bohu pronáší veleb*

ným zpvem. A zpv kostelní, varhanami
doprovázený, budí zbožné myšlénky, vzne-

šené city, pobádá také ke zbožnosti, unáší

naši mysl také k nadhvzdným koninám.
A zpv ten bu vesele hlaholí, každé slovo

provázeno s alleluja, bu rozrývá srdce

bolem, bu chválí Boha, bu za odpuštní
j

hích prosí. Zpv doprovází ob nekrva-

|

vou, vítá Spasitele a do svatostánku uvádí,

cestou kížovou jako nit utrpení na Kal-
I várii vede, rženec proplétá, ano i mrtvoly
k hrobu doprovází. Jako zvony lkají se

zarmoucenými; veselí se s plesajícími, tak

srdce lidská bijí, cítí a zpv jak jejich

I

mocný ohlas, cit projev, nadšená mluva.

Žádný národ nemá tolik a tak kruš-

ných písní národních, jako my, vždyt slu-

jeme národem zpvu milovným, národem
zpvným. eští zpváci a hudebníci do-

cházejí daleko za hranicemi ano i za mo-
em pravého uznání, jména eských skla-
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datel známa po celém svt a eští hu-
debníci voláni na svtová divadla, k pro-

slaveným kapelám, do nejvtších mst,
aby tam bu na chvíli pobavili posluchae
svými skladbami, bu opravili hudbu a
dále ídili.

I kostelní hudba a zpv od dávna
v echách kvetla utšen. Z dob prvního
eského biskupa sv. Vojtcha dochovala
se nás krásná píse : „Hospodine pomiluj
ny," „Svatý Václave, vévodo eské zem,"
také dávný pvod svj datuje, zpvy ad-

ventní — rorate — jsou skvosty z dob
Karla, otce vlasti. Máme velmi mnoho
pekrásných písní, a otcové naši je uložili

v mohutných knihách — kancionálech.

V mnohém kostele dosud v prachu a smetí
starých nkolik knih s kovanými deskami,
sežloutlými listy. Jsou to památky vzácné
— kancionály. Kolik šedých hlav se nad
nimi sklánlo, kolik svadlých rukou obra-
celo listy ty, kolik mdlých oí hledalo v
knihách tch píhodné písn! Ale i tch
staešin býval hlas mohutný, pádný, i

tch dd nad hrobem zpv rozlehal se

mocn pod klenbou chrámovou. Byli to

tak zvaní literáci, nejváženjší obané,
kteí ve spolek i chor literácký se spo-

jili, by „zpíváním pobožným a od církve
sv. kest, všeobecné pijatým a potvrze-

ným ozdobovali a okrášlovali mši sv." Ke
bratrstvm liter, hlásili se uení a vzácní
mštané, majíce své zákony, protokoly,

knihy. V mnohých mstech jsou dosud
literáckó kry, jako v Hradci Králové,
Výsokóm Mýt, Rychnov a jiných. Úe-
lem jejich bylo „v nedli a ve svátek ped
a po ranní a velké mši sv. a odpoledne
ped požehnáním na dolním i literáckóm
choru staroeské církevní písn zpívati a
pi procesích a pohbích zpv a modlení
zavádti."

Dostaly se mi do ruky stanovy po-
dobného choru literáckóho v Budjovicích
eských a tam jsem se doetl, jakou píli

otcové naši na zpv kostelní vynakládali,

napomínajíce, by všicci, kteí „ten dar od
Pána Boha sob propjený mají,\est a
chválu boží zpvem zvýšiti a rozmnožiti
se snažili. Vypotny jsou všechny svátky
Pán, P. Marie, apoštol, mueník cirk.,

kdy literáti povinni na chor se dostaviti.

Kdož by se bez poteby nedostavil a z ne-

pítomnosti „ohradna se neuinil," pokuty
platil 2 groše do pokladnice literácké ('.,

gr. za pl officia). Mezi sebou se mli
snášeti, ptek všelijakých (hádání o víru)

zanechati, v chráme šeptání a rozprávní
se varovati, k poradám se scházeti, zeme-
lým lenm na poheb se dostavovati, spo-

leného requiem za zemelé údy se súast-
niti, starších poslouchati a v den navští-

vení bl. P. Marie, „naped vezmouce roz-

hešení hích svých, velebnou svátost

tla a krve Pana našeho J. Krista ve far-

ním kostele pijímati."

Ano naši otcové neobmezovali se to-

liko zpvem kostelním, oni zpívali i doma
ráno, pi práci, ped spaním, zaizujíce si

malé píruní kancionály. Kdyb}^ kdo hle-

dal mezi pohozenou na pd veteší, snad
by našel podobnou knihu s poznámkami
rodinnými v zadu, zvláštními modlitbami
a píležitostnými písnmi.

A ve mnohých rodinách dosud zazní

zbožná píse. Znal jsem žebráka, který

pecházeje z jedné vsi do druhé, zpíval

nábožnou píse. Byla v echách zvláštní

náboženská sekta „eských bratí" a je-

jich jedinou bohoslužbou byla píse a

modlitba.

Z tchto ukázek vidíte, jak pedkové
naši rádi zpívali a o zbožnosti jejich a

ctnostných mravech jsme dostaten pe-
svdeni. Však zdá se mi, že s šedými
hlavami jejich všechno do hrobu se ukládá

:

i ta zbožnost, i ten mrav, i ten zpv. Ano
zpv nejvíce. Jakou slyšíme píse nyní

v ústech lidu? Snad nkterou z onch
perel národních? Bohužel. Bývá to píse
pouliní, píse, stud do tváe ženoucí,

píse, slátanina nechutná, nejapná. A
v kostele?

Jakoby to eské hrdlo vysychalo, srdce

necítila, ústa byla zamena. Zpv klesá a

u nás zpv klesl. Kdo zpívá? Kdyby ne-

bylo nkolika písní milovník, hrály by
varhany samy a pece jsou jenom k tomu,

by zpv doprovázely. Jak krásn v chrám,
kde mocný chorál tužby srdcí všech k Bohu
doráží, kde nejen pi mši sv., i v jiný as,
ped požehnáním lid pje. Kdyby ti otcové,

ti staí literáci vstali a shánli se po svých
kancionálech, naslouchali zpvu kostelnímu,

shrozili by se. Knihy zaveny jako staré

památky a zpv?
A pece, kdo by nebyl pohnut, slyše

ty krásné písn : „Tisíckrát pozdravujeme
tebe?" onu pohnutlivou píse: „Zde v
skroušenosti padáme," mocný chorál „Bože
ped tvou velebností," „Pij milý Pane, u

„Svatý, svatý, svatý!" O tchhle písních

eských se pronesl znatel, že jsou nedo-
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stižitelny. že jsou ceny pevzácné. Jindy
tak znly, dojímaly a dnes?

Prosím vás, naute, kdož k tomu po-

voláni jste, aspo budoucí nadji — aspo
mládež písním kostelním, vynajdete si v

knížkách anebo dtmi opsati si dejte písn,
jež pi mši sv. zpívány, je jich nkolik;
dejte píklad dtem svým, aby opt za-

hláholil v kostele mocný zpv, bychom
nezstali za svými otci, ale kráeli v je

jich šlépjích, chválíce a velebíce Boha
nejen vroucí modlitbou, ale i krásným zp-
vem. Amen.

I> u h a.*)

Jak schody z perliek barevný pruh

pepíná oblaky, dopadá v luh

:

to duha nádherná — Boží trn je,

andl sbor po ní sestupuje;

kropenky ze zlata v rukou mají,

vypráhlou zemi z nich zalévají.

Ve výši, na trnu, nad andly,
Bh sedí, krpje stejn dlí:

Dopadnou na luhy — plniky vnad,

zavlaží stromoví - rozkvete sad

;

dopadnou na roli — hned klasy vlá,

dopadnou na révu - víneko dá.

Tak blahem okeje každiký luh,

kdy deštm zaleje zahradník Bh.
S. Gregor cic. Pel. Vojt Pakosta.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh,

(Pokraování

)

III.

Paní Hormsová sedla na židli na slunci

uprosted malé zahrady, za domem. Vedle
ní sedla na malé devné lavici Aninka,
loupajíc zemata. Dít bylo velmi roztržito

ve své práci ; nebo když vidlo, že matka
jest zamyšlena, dívalo se na krásné motýly,
kteí vesele po zahrad z kvtiny na kv-
tinu polétovali, iperným letem svým ti-

j

,
sice krásných obrazcv opisujíce.

„Aninko, co pak dláš ? vždy nedá- i

*) Básník — knz, Slovinec S. Gregori
zaujímá mezi slovinskými básníky za pítomna

;

místo pední. Sebrané básn jeho do tisku chystá
j

Vojt. Pakosta.

váš nic pozor na svou práci," ekla dobrá
staena. „Bože! jaké tlusté slupky! Zem-
ata jsou drahá, mé dít, a všechno co

necháš na slupce jest pro nás ztraceno.

Máš šetiti, Aninko, již z lásky ku svému
dobrému bratrovi. Pomysli si jen, že za

nás všechny pracuje a pro nás též všechno
kupuje. Nebohý Šimon! Aby nám jen

všechno potebné opatiti mohl, sám si

žádné zábavy nepopeje a ani halée za

celý týden zbyten nevydá. Zemel roz-

košem a pátelm svým. Naopak, pijda
dom pracuje jako služka. Miluješ svého
bratra pro jeho dobrotu?"

„Velmi ho miluji," odpovdlo dít,

„a dlám slupky ze zemat jak mohu nej-

tení. Podívejte se, podívejte se, tu jest

motýl! Ach! chtjí se biti! Ne, již letí

pry !"

V tom vešla do zahrady Kateina.
„Dobré jitro, paní Hormsová! Dnes

jest pkn;" zvolala. „Ráno jsem myslila,

že bude bouka, ale mraky se rozehnaly
a nyní vje píjemný vtérek, který vám
tváe ovívá jako hebkým peím. Mlo by
hodn pršeti, tráva jest žlutá od horka,

všechno schne."

„Ano, Kateino," odpovdla stará

paní, „jest velmi pkn dnes, jsem takoka
oživena, obzvlášt, když ty sem pijdeš;
nebo mé drahé dít, tys sama rados a

dobrosrdenos ti z oí záí."

Kateina Verhoevenova vyndala z

kapsy nž a již loupala zemata. Byla
velmi obratná, nebo slupky jí pod ruka-

ma jen probíhaly jako nit v kolovrátku.

„Pro a na bych se zlobila, paní
Hormsová?" odpovdla obracejíc se k staré

žen. „Rados jest jediné bohatství. Co ze

zlosti a starosti? Pro bych plakala, když
není píinv ? Dnes již po celý den otec

se jaksi kysele dívá, jakoby se na mne
zlobil. Já však jediné jsem se zlobívala

na vaši tžkou nemoc, matko. Nyní, když
jste se uzdravila.

„Uzdravila? mé dít? Mnoho tvrdíš!"

„Nohy, myslíte! znenáhla se uzdravíte.

"

„Pomalouku, Kateino? kdož ví? Na
všechen zpsob bude to dlouho trvati,

velmi dlouho."

„Bh jest dobrotiv, nadje jest pro
nás potebou a štstím. Již jsem oloupala
zemata. Pjdu je vyprat a postavím pak
na ohe."

Šla s Aninkou ke studni a pak vkro-

ila do stavení. Paní Hormsová zstavši
sama v zahrad, volala na Kateinu:
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„Má drahá Kateino, tak ráda jsem
s tebou, zanes mne nyní, prosím t k o-

hnisku. Kde ty jsi, tam mi také dobe."
„Mohu totéž o vás íci, drahá paní

Hormsová," odpovdlo mladé dve. „Když
slyším biti 11 hodin, jsem netrplivá a
radji bych již byla u vás. Jedna, dv,
ti, tak ! Zdá mi se, že bych vás tak nesla

teba až na druhý konec msta."
Nesla svoje drahé bím do stavení a

postavila nemocnou ped stl blízko o-

hništ. „Aninko, sedni si na stoliku vedle

Turka k nohám matiným," ekla Kate-
ina. „Ano, pes si rád hraje s tebou; ale

nevidíš, jak má ostré drápy? Nech ho ra-

dji v pokoji a opakuj si úlohu, již ti Ši-

mon uložil. Já si všechno sama spravím."
Mezi tím co dlala ohe a stavla

nad nj hrneek s masem a pipravovala
jiné vci potebné, mluvila také se starou

ženou, která velmi ráda rozprávla.
Když již všechno bylo pipraveno,

Kateina si sedla ku stolu, oci majíc u-

peny na ohe. „Ach! milá Kateino,
pravdiv jest výrok : Bh jednou rukou od-

muje a druhou tresce. Dopustil na mne
tžkou nemoc, ale s druhé strany zase

mne oblažil svou laskavostí; nebo, mé
dít, kdybych tebe, tvé pomoci a útchy
nemla, co by z nás bylo? Naše Aninka
jest ješt tak malá a slabá; a najati si

služku nemžeme."
„Prosím vás, nemluvte o tom, pehá-

níte, jste nespravedlivá, milá paní!" zvo-

lalo dve, chtj íc zabrániti projevm
vdnosti. „Zapomínáte na svého syna, na
dobrého Šimona, jenž nežije než pro vás,

nemyslí než na vás ; všechno jiné jest mu
lhostejno."

„Ano, mimo šlechetnou ochranitelkyni

jeho matky."
„Oho ! jsem šastna, když vám ním

posloužiti mohu ; ale kdyby vám Bh ne-

byl dal syna, co by z vás bylo?"
„Vím dobe," zavzdechla smutn

vdova.
„Dobe víte? Co chcete íci?"

„Že bych život y nemocnici skonila."
„V nemocnici? O Bože chra nás!"

„Nic jiného bych nemohla oekávati,
Kateino; nebo již dávno byli bychom
donuceni prodati svj domeek a nezbylo

by nám brzy nic z výtžku."
„Ale Aninka?"
„Aninka by byla nkde v sirotinci.

Již nkolikráte jsem na to myslila. Jest

to hrozné ; ale kdybych nemela svého syna,

dobrého Šimona, již dávno by se bylo
všechno tak stalo."

Dít slyšíc svoje jméno piblížilo se

ku stolu a zvdav se tázalo: „Co jest to

matko nemocnice? A pro se jí bojíte?"

„Ach, milé dít," odpovdla vdova,
„nemžeš tomu ani rozumti. Nemocnice
jest velká budova vystavená od dobrodin-
cv, aby tam opatrováni byli nemocní,
nebo chudí, nebo staí lidé; ale svoboda
jest pece nejlepší, a té tam není. Domy
takové jsou ve dne v noci zaveny, kdo
tam jednou pijde, sotva kdy uvidí své
rodie, známé a pátely. Aninko, kdybys
tak matku nemohla vidti, kdyby byla
pro tebe tak íkajíc v jiném svt a ty

pro ni také, nebyla bys smutná?"
Dít vytáhlo z kapsy šátek a utíralo

si slzy.

„Nuže, nepla, Aninko! Jak dlouho
Šimon bude žiti, není se nám báti, že by
se nco podobného stalo. Vra se k pultu

a piš dále."

„Nechápu paní Hormsová, jak vám
takové dsné myšlenky jen napadnouti
mohou," ekla Kateina jaksi nevrle! „Dej-
me tomu, že byste ani Šimona nemla,
myslíte, že by Kateina dopustila, abyste
šla do nemocnice?"

„Ale, chudáku, myslíš si, že kdyby
nebylo Šimona, že bych t byla kdy po-
znala. "

„Opravdu," doznala usvdena jsouc

dívka. „Kde pak jsou mé myšlenky ? A
jest jakkoliv, zapute takové smutné ná-

pady ze své hlavy. Však nadejde as,
kdy vás více neopustím, kdy s vámi budu
od rána až do veera. Až se uzdravíte,

budu všechno možné diati, abych vás ni-

ím nerozhnvala. Ale jnluvme již radji
o veselejších vcech, o Šimonovi, o našem
budoucím štstí

;
jak až se uzdravíte, pj-

deme všichni pospolu na procházku a

bute ujištna, že nebude na svt lidí,

kteí by se více milovali, nebo byli šast-

njší než my."
Turek se najednou zdvihl a radostn

štkal.

„Co to znamená Turku?" eklo mladé
dve pekvapeno. „Tam ve „Vysoké ulici

u

ped branou? stojí tam nkolik lidí. Není
slyšet, co si povídají?"

Dve vyskoilo ze sedadla a bželo
ku dveím. Ale díve než k nim pišlo,

vešel Šimon do svtnice radostí záe a

nesl krásné sedadlo, jež ped matku po-

stavil .
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„Hurá! sláva!" kiel. „Matka jest

královna a zde její trn."
Všichni ti byli zaraženi, dívajíce se

na drahocenný nábytek, jakoby svým oím
ani nevili. Aninka sepjala ruce a dívala

se k nebesm.
„Ano, milá matko, vaše pání jest mi

svaté," ekl mladík. „Pála jste si sedadlo

o kolekách a zde jest, stojí ped vámi."
„Ach! mé dít," zvolala vdova, ,.však

jsem to tak nemyslila, Kde pak jsi dostal

takové královské sedadlo? Nezapjil ti

ho pan Waterschoot?"
„Ne matinko, jest naše, koupil jsem je."

„Ale peníze? vypjils si?"

* Ovšem, vypjil jsem si!*

Kateina se již do sedadla uvelebila.

„Ach, jest mkké! jest píjemno v nm
sedti! ' zvolala. „Paní Hormsová, budete
v nm jako v peinách. Má dole koleka,
a velice snadno lze jím pohybovati, tak
že i sama Aninka vás matko bude moci
dáti, kam si budete jen páti. Ani pak
nepocítíte, že nemžete choditi."

Kateina vstala a chtla vdovu posa-
diti do sedadla.

„Netroufám si," zajíkala se matka.
„Takové skvostné sedadlo jest zhotoveno
pro vznešenou dámu."

Jakmile matka sedla v sedadle, ihned
ji poal Simon voziti po svtnici, radostn
se usmívaje ; Kateina se také smála ra-

dostí; malá Anna tancovala vedle sedadla
tleskajíc rukama

;
pes pak chodil za nimi,

radostí kue.
Byl-li to pocit pýchy oživený láskou

k synovi, který vyjasnil oko nebohé vdovy,
nebo radost všech pítomných, nebo slast,

jíž zakoušela? A bylo jakkoliv oi jí zá-

ily leskem neobyejným ; usmívala se ne-
ustále a byla šastna, jako dít, když do-
stane hraku, jíž si dávno pálo, zapomene
na všechen ostatní svt a nemyslí než na
rozkoš, jež má dívajíc se na svou žáda-
danou vc.

„Ach ! Pane Bože bu pochválen, jenž
jsi mne pakostnicí stihal!" ekla dívajíc
se do nebes; „nyní nejsem smutná, ne-
budu si více naíkati. Šimone, tys andl
dobroty."

Kateina chopila se nyní sedadla a
rychle je tlaila, tak že stará žena ani
slova promluviti nemohla.

„Kateino," zvolal mladík, „bu opa-
trná; sedadlo není ze železa; polámeš je."

„Do zahrady," vzkikla Kateina, tla-

íc sedadlo do sín. Šimon ji však zadržel.

„Ne," pravil, „práh u vrat jest píliš
vysoký. Myslím Kateino, že radostí ani

nevíš co dláš. Poj, viame se do svt-
nice."

„A nyní zkusme, zdali by Aninka
mohla matku také sama voziti." — Zpo-
átku jí to šlo tžko, ale konen ku vše-

obecné radosti se jí podailo; nebo nyní
byli jisti, že když ani Kateiny ani Ši-

mona doma nebude, že sama matku za-

veze, kam jen bude chtíti.

„Výborn, nejste šastna? Nyní jest,

jako byste mohla choditi."

„Ano, matko, vy se vozíte jako v ko-
áe, 44 jásala Aninka!

„Nco mi napadlo matko, 44 zvolal Ši-

mon. „Není-li pravda, jste tak ráda v za-

hrad! Skoro všechno co v ní jest, jste

sama sázela, opatrovala, a každodenn do
ní chodívala. Ale nyní bohužel nemžete.
Pejete si, abyste mohla po zahrad se

procházeti, jako byste nebyla nemocna ?"

„Není možno, milý synu!"
„Pejete-li si, zajisté bude."
„Opravdu? To se tším."
„Výborn, stane se. Hned po obd

odstraním prah u vrat. Jest devný,
snadn to pjde. Srovnám jej s pdou v
zahrad. Na pd máme mnoho desk ze

starých beden; snesu je a položím do za-

hrady jako železniní koleje, po nichž vás
Aninka bez obtíže bude voziti. Sedadlo
bude vagonem, Aninka strojem a vy matko
vdcem, který vlak ídí a rychlos jeho
uruje."

„Ach! prosím t Šimone usta," ekla
radostí plna vdova. „Štstí pro mne pí-
liš veliké."

Ostatní radostn jásali a tleskali ru-

kama volajíce: „výborn! výborn!" Ale
najednou uslyšeli jakési syení na ohništi.

„Co dlám, úpln jsem zapomnla na zem-
ata!" zvolala Kateina. „Bh ví, jestli

maso^ docela se nerozvailo. Ne, není tak
zle. Šimone, dej talíe na stl ; dones nože
Aninko."

Když ze zemat vodu odlila a maso
z hrnce vyndala ekla: „Ale nyní již pjdu.
Mnoho asu jsem ztratila, dívajíc se na
sedadlo. Otec se bude zlobiti, myslím již

budou doma obdvati. Až odpoledne, bu-
du-li moci pijdu. Ostatn, již mne tak

nepotebujete."

„Jenom pij Kateino
,
jinak bych

litovala, že jsem dostala tak krásné se-

dadlo."

„Však pijdu, jak jen asto budu moci.
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Poj Turku, poj. S Bohem! — a veselé

dve zmizelo.

Matka a dti byly dnes netrplivý
tou mrou, že v nkolika okamžicích skon-
ily obd a Aninka, jakmile položila lžíci,

chopila se vzadu židle a vozila matku po
svtnici.

Šimon mezi tím hledal kladivo a dláto

;

ihned se dal do práce, aby sesekal prah
u brány a srovnal s pdou v zahrad.
Dlouho pracoval; ale Aninka zavezla matku
až k synovi, aby s ním mohla nkolik
slov plných radostné nadje promluviti.

Konen je hodiny vyrušily.

„Bože," zvolal Šimon rychle vstávaje,

„velké štstí nás oslepilo a omámilo. Již

jsem ml býti v obchod. Na shledanou
matko ! Na shledanou Aninko ! veer. Již

jdu, již utíkám." Byl již u vrat, když ho
matka^ zavolala

:

„Šimone, vra se, eknu ti nco, ale

potichu."

„Rychle maminko, nemám již asu."
Vzala syna okolo šije, pitiskla ho

k svým prsm a políbila dlouhým polib-

kem na elo, kropíc ho slzami lásky a

vdnosti.
„Simone, drahý Šimone," zvolala po-

hnutým hlasem, „Bh ti odplatiž, bu
šasten, mj drahý synu."

„Díky, matko, již jsem odmnn," od-
povdl, hluboce dojat. A skokem byl u
vrat a zmizel v zahrad.

(Pokraování.)

Pykání.

By zaspal bol a tíži let,

na lžko uleh sivý kmet

;

as prchá — brzy noci pl
a sen mu oí nezamknul.

A v tom, kdy plnoc udeí,

kdo tiše vchází do dveí —
a píšer zástup pitmlý
se shluknul k jeho posteli.

„Ký pízrak strašný, ký to as,
mn spánek ruší v tento as?

Kde jste se vzali, práv te,
vetelci, dejte odpov!" . . .

„„My nejsme cizí duši tvé,

jsme dn tvých zašlých duchové,

a celou adu in tvých,

ti vdem ze dn minulých.

My spoleníky celý vk,
tvých byli tužeb, myšlének;

nuž oteveš-li pak svj zrak,

pro tlo tvé se chvje tak?

Te zhýralosti tvé jsme žal,

v níž jsi svou mladost promrhal,

jsme tvoje vášn, kivdy, lži . . .

jimž popustil jsi otží.

Jak zástup vrných syn, dcer,

ti chceme krátit podveer;
ty jsi nás choval péí svou,

te poznej vdnost détianou. wu

Zachvla duchy luny zá,
ti oste hledí starci v tvá,

a otvírají dsnou sráz,

že údy jeho prochvl mráz.

A bez milosti celou noc,

jej v spáry tiskne duch moc,

zní vkol jejich ryk a smích —
nezavel staec oí svých.

Na vky zmaen jeho sen,

vidním trapn pouen :

svých in pykat v pozdních dnech,

nejhorší bolesC bol všech!

S. Gregori. Pel. Vojt. Pakosta.

Okovy sv. Petra v ím.

V celém pohanském svt nikde nebyla

modloslužba tak rozšíena a upevnna jako ve

starém ím, kterýž byl hlavním jejím sídlem,

kde obzvlášt za vlády císav více než 3000
bohv bylo ctno a vzýváno. A pro zde v

tomto mst ml první apoštol, viditelná to

hlava Ježíšem Kristem založené církve zarazili

sted nové a svaté íše
;
práv toto místo mlo

v nejvelebnjším chrám celého svta pecho-
vávati svaté ostatky prvního svého velepastýe.

Jest známo, jakou horlivostí a pelivostí

kesané prvních století snažili se vyrvati ostatky

sv. muen ík bezbožným a svatokrádežným ru-

kám kesíanských pronásledovatelv. Nezvrat-

ným dkazem toho jest nám druhé století. Cím

vtší byla nenávist pronásledovatelv ku Kristu

a jeho vyznavam, ím prudší zuivost, s kte-

rou tyto nejvybranéjšími mukami trápili, a ím
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vtší ábelskou rozkoší naplnni byli, když

kesany dravé zvi za pokrm pedhazovali

aneb je spalovali a popel do ek vrhali: stíní

neúnavnjší horlivostí sbírali ostatní vící o-

statky svatých muenníkv nedadouce se ni

žádnou námahou, ni žádným nebezpeenstvím

odstrašiti. Ale tato pée jejich neobmezovala

se toliko na tlesné ostatky muenníkv, ale

vztahovala se i na jejich šatstvo, na nástroje,

kterými mueni byli a které jejich smrtí byly

promnny v nástroje vítzství, jako kdys po-

tupné znamení sv. kíže stalo se slávy plným

odznakem nebes a zem smrtí Božského našeho

Spasitele. Podobným zpsobem byly také okovy,

kterými sv. Petr v Jerusalém a ím spoután

byl, od asu jeho smrti na kíži po všechna

následující století pedmtem nejhlubší úcty a

jsou až posaváde vystaveny nkolikráte za rok

veejné poctivosti v nádherném kláštee ka-

novník Augustianv na esquilinském pahorku,

nedaleko Kolossea, místa to, na kterém sta-

tisíce svatých vyznavav uení Ježíše Krista

svou vlastní krví zpeetili.

Ve 12. kapitole Skutk apoštolských do-

ítáme se, že Herodes sv. apoštola Jakuba stati

kázal a když byl doslechl, že židé z toho ra-

dost mli, že dal i sv. Petra vsaditi do vzení,

aby i on ped oima Žid na velkonoce byl

sat. A tu vypravuje se dále ve 6. a 7. verši

:

„A když ho ml Herodes vyvésti, té noci spal

Petr mezi dvma vojáky, svázán jsa dvma e-
tzy : a strážní pede dvemi ostíhali žaláe.

A aj, andl Pán postavil se a svtlo se za-

skvlo ve píbytku: a udeiv Petra v bok, zbu-

dil ho, ka: „Vsta rychle! A spadly etzy
s rukou jeho. u

Dále se vypravuje, jak sv. Petr od andla

i
ze žaláe vyveden a osvobozen byl. — Herodes
pak nevdl, jak se to vše pihodilo a proto

kázal jednomu ze dvoan svých, aby vše písn
vyšetil. Ale ím písnji byla vyslechnuta stráž

,a prohlédnut žalá a pouta, tím jasnji vysví-

talo, že sv. Petr toliko Božským pispním ze

'žaláe mohl býti vyveden. Dvoan ten poznal,

že osvobození toto jest zázrano a byl jím tak

dojat, že sám stal se uenníkem Kristovým.

A tu pohlížel, svtlem svaté víry jsa osvícen,

^aa etzy, kterými temná moc híchu moc Boží

ve prvním zakladateli církve svaté spoutati se

Jomnívala, jako na dkaz a zástavu své víry —
jako na pravé svaté ostatky i vzal je do domn
.5Vého, který všecek s ním vyznal uení Kri-

stovo a podržel je na zbožnou vzpomínku,

i^vaté pak ostatky tyto ddily se v rodin od

>okolení na pokolení, až pak za Konstantina

/elikého tyto nástroje, kterými zaslepenost'

liíchu jméno a íši Krista najednou zniiti

chtla, veejn se zaskvly a oividnými zá-

zraky všeobecné úcty došly. V té dob, kdy

kesanská víra veejn vítzila a vící v Je-

rusalém tak mocnou zbožností rozníceni byli,

pinesl tehdejší majetník tyto v rodin chované

svaté ostatky ku biskupovi, aby dle slušnosti

jim náležité místo vykázáno bylo ve chrámu
Pán a vící takto nalezli hodný pedmt
zbožné úcty. Od této doby zstaly okovy tyto

ve chrám Jerusalémském až do asu, když za

císae Theodosia II. jeho manželka Eudoxia

I v roce 43 f

) podnikla pou do Jern~aléma, aby

I

svatá místa navštívila, kdež po dlouhý as se

zdržovala a mnoho dobroinnýcli skutk jak

v Jerusalém tak i na jiných místech vykonala.

A tu poctil ji tehdejší patriarcha Juvenalis

z vdnosti za tak veliká a etná dobrodiní pi
jejím odchodu mezi jiným také tmito dvma
etzy, kterými sv. Petr spoután byl, což zbožnou

císaovnu nemálo potšilo. Jeden etz pak u-

chovala sama pro sebe v Konstantinopoli, druhý

poslala své dcei Eudoxii, manželce císae Va-
leutiana III. do íma. V jak veliké úct etz
ten v Caihrad chován byl, nasvduje již

okolnost, že pron zvláštní kostel byl vystaven

a den 16. ledna jako svátek ustanoven.

Na východním svahu „piazza di Camp i

doglio" v ím jest mamertinský žalá, kterýž

byl vystaven od král Anka Martia a Servia

Tullia a který památný jest tím, že v nm
Jugurtha byl hladem zahynul, spoluspiklenci

Catilinovi jakož i v triumphu pivedeni nepá-
telé mocných íman zardoušeni byli. A práv
v tomto žalái byl také sv. Petr okovy jsa

spoután uvznn, odkudž bývá nazýván i „S Píetro

in carcere." Zde sv. Petr zázranou mocí vyhle-

dal pramen, aby žaláníka poktí ti mohl, kterýž

až podnes se prýští zachovávaje svoji zázranou
psobivost; tak ped nedávnou dobou jakémusi

i

francouzskému knzi navrácena zde e, jakž

dosvduje mramorová tabule ve zdi zasazená.

Z tohoto žaláe byl sv. Petr veden na popra-

višt, o emž mu pedpovdl jeho Božský

mistr, že poveden bude tam, kam nebude chtíti,

totiž na smr kíže. Urité se sice neví, kdo

okovy sv. muenníka, kterými v tomto žalái

spoután byl obdržel, aneb kde v první polovici

století uchovány byly, ale s jistotou pec sou-

diti mžeme, že od vících, snad od kesan-
ských dvoan císae Nerona potají uschovány

a uctívány byly. teme, že i stínem sv. Petra

všeliké nemoci zapuzovány byly, jak nemly by

tedy býti v úct chovány okovy, kterými svaté

jeho údy byly spjaty? První zpráva o etzích
sv. Petra ze žaláe mamertinského podává se

v roce 117. po Kr. tedy 49 let po jeho smrti.

Tenkráte papež Alexander I. byl uvržen do
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žaláe, maje postoupiti muennickou smrt. V-
ící byli až na výsos zarmouceni nad nastáva-

jícím osudem svého milovaného pastýe a na-

vštvovali ho v žalái. Svatá Balbina slzíc lí-

bala jeho pouta ; tu však sv. vyznava tšil ji

a pravil : „O usta, dcero má, toto železo líbati,

ale radji jdi a vyhledej okovy sv. Petra a

líbej je bez ustání a s nábožností." Okovy byly

skuten nalezeny a v chrám sv. Petra na

Esquilin uschovány a uctívány a chrám pak

sám nazván a až podnes se nazývá
,;
S. Peti

ad vincula."

Ony pak okovy sv. Petra, které císaovna
Eudoxia své dcei do íma byla poslala, byly

s velikou radostí a slávou od papeže Sixta III.

pijaty. Sv. otec pak dal pinésti i okovy, které

v ím se nalézaly, aby je císaovn ukázal.

Jakmile však okovy ímské a Jerusalémské

byly se na vzájem dotkly, hle, tu stalo se zá-

zrané znamení ízením Toho, který byl pišel,

aby mír nám donesl a aby všechny národy pod
jednou hlavou spojil: okovy spojily se vespolek

v jediný celek, jako by byly dílem jediné ruky

;

úcta pak ku tmto železným poutm byla ve-

likou, „vtší než kdyby byly ze zlata," jak o

ní sv. Augustin pipomíná. Nový tento zázrak,

který se udál s obéma etzy, pohnul císaovnu,

že svatopetrský chrám na Esquilinu, který byl

již asem sešel, opraviti a obnoviti dala, aby

v nm posvátné ostatky pro budoucí vk ucho-

vávány a uctívány byly. Dikazem toho jest

nám ve chrám tom nacházející se pamtní ká-

men, na kterém teme tato slova

:

„Hoc Domini Templm Petro fuit ante dicatum
;

Eudoxia quidem totum renovavit ibidem

:

Apposuit Peti pretiosa ligamina ferri

Illustris mulier, quae detulit ab Hierusalem,

et quibus est Petrus Neronis tempore vinctus."

(což esky zní : Tento chrám Pán byl nejprve

zasvcen sv. Petrovi, pak císaovnou Eudoxií

obnoven. Od tétež pak císaovny v nm ulo-

ženy byly vzácné železné okovy, které byla

z Jerusaléma pinesla a kterými Petr za císae
Nerona spoután byl.)

Takto ozdobený chrám, jak již bylo dot-

eno, nazván jest jménem: „okovu sv. Petra,"

co bylo náboženství dalo a posvtilo, to mlo
rovnž náboženství navždy zasvceno zstati.

Okovy apoštolského knížete byly nyní uscho-

vány na pravém míst ve mst onom, které
'

Bh za hlavní sídlo všeho kesanstva byl vy-
|

volil a ve kterém odpoívá svaté tlo první I

viditelné hlavy církve. V tomto stedu mlo
dle vle Boží vše spojeno býti, co se týká

hlavy vících — sv. Petra, a odtud také mla
se úcta a zázrané psobení tchto okov po

j

všem kesanstvu rozšíiti. Jak veliká úcta cho-

vána byla v ím ve 5. a 6. století ku tmto
svatým ostatkm, dovídáme se od starého spi-

sovatele, který jsa podjahnem ímské církve

popsal básnicky ve dvou knihách skutky sv.

apoštolv a vnoval je papeži Vigiliovi
;

Vigi-

gilius pak a všichni jeho biskupové páli si,

aby tento výtený spis byl veejn pedítán,
ku pedítání pak zvolen byl chrám u okov sv.

Petra. Pedítání pak samo trvalo po sedm dní.

Co se stalo s druhým etzem, který se

nacházel v Caihrad, nedá se nyní jist urití

;

ale tolik pece víme, že i zde na Východ úcta

ku okovm ímským a to obzvlášt za císae

Justiniána velice rozmnožena byla; nebo onen

císa poslal do íma ku papeži Hormisdovi

posly, aby si ástku tchto svatých reliquií pro

sebe vyprosil. Také z toho poznáváme jak hlu-

boce v tomto století zakoenna byla úcta ku

tmto svatým okovm, že papežové posílali pa-

nujícím kuížatm zlatý klí aneb kíž, ve kte-

rém zasazena byla pilina z okov sv. Petra.

První zmínka o tom iní se za papeže Pelagia

II. (578—90), který takým darem podaroval

Longobardského krále, o emž vypravuje nám
papež eho Veliký. eho pak sám následuje

toho píkladu, poslal podobný dar Childebertovi,

králi Frauskému, Rekaredovi, králi Visigotskému,

dále pak Antiošskému a] Alexandrinskému pa-

triarchovi. Podobné pak dary dávali ímští

papežové i v následujících stoletích v 6., 7., 8.

;

ale aby se takto okovy docela nerozdaly, do-

voleno pro budoucí as je toliko líbati aneb

rozdávány jsou jako relikvie kousky plátna,

kteiým tyto svaté ostatky dotýkány byly. Totéž

dje se až po dnes: každého pátého dne v ok-

táv sv. apoštolv Petra a Pavla, tak jakož i

od prvního a do osmého srpna okovy slavn
ku veejn úct vystaveny a líbány bývají a

také i ten zvyk až podnes zachován, že jimi

dotýkáni kousky plátna mezi lid se rozdávají.

V ím u sv. Petra na Esquilin chovaný

etz má 34 podlouhlých kroužk a koní se

ve dva dosti velké polokruhy, které zejm u-

kazují, že je Petr buto na krku nosil aneb,

což pravi podobnjší, že jimi ob ruce spou-

tané ml. Tyto svaté okovy pak chovány jsou

od roku 1764 v sakristii ve ozdobné a draho-

cenné stíbrné schránce, která optn nachází

se ve pozlaceném sametovém pouzde. Kdo pak

je chce mimo tyto dv ku veejnému vystavení

urené lhty vidti, tomu jest si zvláštního po-

volení vyžádati od pedstaveného chrámu aneb

opata kláštera.

Od delší doby stalo se též zvykem, že

svaté okovy v as všeobecných bd a soužení

církve Boží zde na zemi jakožto svatá záruka
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milostí a smilování Božích obzvlášt ctny byly.

Tak roku 1798, když ím a církev svatá ne-

pítelem ohroženy byly, naporuil papež Pius

VI., aby dne 17. ledna konána byla s nejvtší

slávou v prvodu svatého collegia a všeho ím-
ského knžstva processí a sice do Vatikánu,

odtud pak do Liberianské basiliky, dále ku sv.

Janu v Lateranu a konen 6. února opt na-

zpt do Eudoxiiny basiliky, kde okovy sv. Petra

po 5 dní byly ku veejnému uctní vystaveny.

Proudem hrnul se ímský lid i cizinci na Es

quiliu, aby tu pímluvou onoho, který jimi

spoután byl, hrozící neštstí od církve odvrá-

ceno bylo.

Roku 1814 byl chrám ,,u okov sv. Petra"

optné slavnostn vyzdoben, ale z jiných d-
vod, neb tenkráte slavena slavnost na pod-
kování, že Bh nástupce sv. Petra osvobodil

z okov francouzských a takto ochráncem po-

mazaného svého se býti ukázal. Pípadn a vý-

znamupln byl upev ín na portálu nápis:

Dirupisti, Domine, Vincula mea" (Pane, tys

zniil pouta moje). Po ti dny trvala slavnost.

Nejpednjší kardinálové a preláti sloužili tu

slavné služby Boží, kterým pemnohá svtská
kuížata a nespoetný zástup vícího lidu ob-

coval. Papež Pius VII. pak sám po všechen

ostatní svj život, nikdy neopomenul o slav-

nosti okov sv. Petra sem se odebrati, aby

Pánu vzdal díky za svoje osvobození. A s ne-

menší úctou a vroucí zbožností až podnes jak

od nejvyšší hlavy církve a její pedák, tak

také od všeho lidu vícího bývají tyto svaté

ostatky ctny, staly se v pravd pro každého
kesana znamením vítzství, pvodem a dka-
zem nekonené lásky našeho nebeského otce

ku svaté církvi a otcovské pée ku námstkovi
sv. Petra na zemi.

Za Otcem naším!

Již dokonáno! Andl ctnostnou duši

jal v objetí a vzlétl v blaha íše,

kde svatým mírem, blahostí vše dýše,

kde vrný soulad zlola nevyruší,

kde blažených se Pánu koí sbory,

voj cherub se staví pod prápory,

kde Serafíni tklivé pjí písn,
kde není žalu, smrti víc a tísn.

V tu dobu práv tisíc srdcí chví se,

ne pítel pouze, ale národ cely

lká bolem, ranou, jež se nezacelí

a na rtech plá a v oku slza skví se

!

Lká píteli — BylC on ryzí zlato

a pátelství mu bylo vždycky svato,

a skutek v as, a slova nžná, milá,

jež srdce pítele slovem nezranila !

Lká Církev ! Pastý byl on pravý,

jenž neopustí nikdy svého stáda,

své ovce napájí — sám pi tom strádá

a netrpí, by v nich vlk ádil dravý !

Byl vrným synem Církve, matky drahé,

s ní sdílel strasti — nejen chvíle blahé.

Lká národ !
— Po všem eském kraji

hrad vžatý i chudá, nízká chýže,

i malé dítky, jež si sotva hrají,

Ti vypravují kdo byl Bedich kníže,

neb cvií je to jejich eské matky,

že vlase mu drahá byla nad vše statky

!

Lká chudinal — On rukou jemnou

sám stíral slzy bídy z bledých lící

a nuzné krmil, tšil zmírající

a plašil staros z ela chudých temnou.

Kde díve strast své pavuiny pletla,

tam štdrost' jeho vonnou rží skvétla!

Nuž proto ze všad tolik bdováno,

a proto v zemi smutnou hranu zvoní,

a tvá svou Církev hávem smutku kloní,

vždyC pravil Hospodin : Bud dokonáno

!

Již dokonáno! — andl ctnostnou duši

jal v objetí a vzlé s ní v hvzdné íše,

kde svatým mírem — blahostí vše dýše !

Však slzy pro ni — zdaž je kdo vysuší ?

Fr. —k.

Cyrill a Method — orlové.

(Podobenství.)

Orel veliký, velikých kídel a dlouhých

oud, plný peí a rozlinosti, piletl naLibán,

a vzal strže cedrový. I byl orel druhý veliký,

velikých kídel a mnohého peí. Ezech. 17.

V obraze a podobenství dvou velikých orl
pedvádím oba naše sv. apoštoly Cyrilla a Me-
thodje na mysl. Orel zajisté nerad prodlévá

v prachu a kalu pozemském, ale rád povznáší

se na perutch ku blankytu nebeskému. Tak
i naši svatí apoštolov Cyrill a Methodj po-

vrhli a zamítli poklady tohoto svta, považu-

jíce je jako smetí a po zpsobu orl toužili

pouze a jediné po tch vcech, kteréž jsou

z hry. Aby pak úpln vcmi nadzemskymi.

vcmi nebeskými a duchovními mohli se obírati,
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ustranili se do zátiší klášterního, aby tam
služb Boží a služb bližního úpln a dokoná
mohli se vcovati.

Orel velikých kídel nerad na jednom
miste poletuje, onf mže pesuadno a rychle

z jednoho místa na druhé se bráti. A takovými
orly velikých kídel by\i i svatí naši apošto-
lov. Na perutch lásky Boží a lásky k bliž-

nímu letli do krajiny chazarské, kdež zanesli

a zaseli sím uení Kristova. Tam také orlím

zrakem vypátrali drahocenné ostatky svatého

Klementa papeže.

A sotvaže seménko pravdy nebeské mezi
Chazary vzklíilo, vzešlo a hojuou úrodu sli-

bovalo, tu již orlové velikých kídel nanovo
vznesli se do krajiny bulharské, aby tam lid

sedící ve tmách a ve stínu smrti z temnoty a

kalu pozemského ku svtlu nebeskému povznesli

a povýšili. A jakož mezí Chazary blahodatné
ovoce vzešlo ze semena nebeského, tak i národ
bulharský ochotným srdcem pijímal seménko
víry Kristovy a byt i podupáno bylo tam nyní

sím Methodovo, nadejde zajisté doba, kdy znova
se zazelená a užitek hojný donese a vyplodí

nebeskému hospodái.

A z krajiny bulharské povznesli se oba
orlové velikých kídel a zapoletli až do íše
velkomoravské, kdež stanuli na Libánu neboli

na Velehrad našem posvátném, a kdež od
krále velkomoravského Rostislava, velmož jeho
a lidu obecného s jásotem a plesáním byli

uvítáni.

A byli orlové tito nejenom velikých kidel,

byli i dlouhých oud. Zajisté svatým apoštolm
tchto dlouhých a mohutných oud bylo práv
tak teba, jako velikých kídel. Vždy vlast'

naše moravská ped tisíci lety tisíce a tisíce

mla posvátných háj a doubrav, kdež pod-
veer bobm mrtvým a lichým obtovány žertvy.

A svatí bratí naši orlové mohutných a veli-

kých oud byli k tomu posláui, aby háje a

bohy liché vyvrátili a porubali. A jakož temné
háje hostily peetné bohy a bohyn a pecho-
vávaly hejna pernatc, kteí bohm lichým byli

zasvceni, tak i nitro a srdce lidu moravského
hust bylo zarostlé povrou, klamem a bázní

ped bohy domnlými.
A proto orlové velikých a mohutných oud

na perutch lásky Kristovy pilítli do žírných

krajin moravských, aby místo háj pohanských
zbudovali chrámy, zasvcené Bohu trojjedinému.

Velikými oudy obdail Páu nebes a zem svaté

bratrj naše, aby ve svatyních trojjedinému

Bohu zasvcených mohli obtovati Beránka ne-
!

poskvrnného, jakož pohanští žrecové bohm
klamným obtovávali žertvy bohaté a peetné.

;

ByloC orlm, svatým apoštolm našim poteba
|

velikých oud, aby mohli peetné zástupy lidu

moravského obmyti a oistiti ve vodách kestu
svatého, by mohli brázdití roli moravskou, za-

rostlou trním a bodláím a vypstovati na ní

zlatou pšenici pro stodoly hospodáe nebeského.

Bylo teba orlm, apoštolm našim svatým, ve-

likých a mohutných oud, aby mohli štpnici
svou hájiti a brániti proti škdcm a vlkm
dravým, kteí odevšud zkázou ji ohrožovali.

Pouze ten mže pochopiti jak velikých oud
bylo teba orlm, svatým apoštolm našim, kdo
by mohl vypoítati námahy a práce, jaké pod-

nikali oba orlové, spežení byvše u jednoho

pluhu a táhnouce brázdy na nivách moravských
a pipravujíce je pro hojnou setbu, která i po

tisíci letech všem nehodám a pohromám odolala.

Byli oba orlové velikých kidel a mohut-

ných oud i také plni pei. Peí zajisté dal

Tvrce ptactvu nejenom aby tlo jejich zahí-

váno bylo v as zimy, ale aby také chránilo

tlo jejich proti úpalm paprsk slunených,

a aby peím snadno mohli se povznésti ze

zem do výšiny. A tak i orlové naši svatí

vrozvstové byli plni peí, jímžto rozumti lze

planoucí lásku k Bohu a k bližnímu a ochotné

plnní vle Boží. Milerádi opustili rodnou zemi,

aby z lásky k bližnímu podvolili se klopotám

a nesnadnostem, jakéž s úadem apoštolským

nerozlun jsou spojeny, a o nichžto zmiuje
se sv. apoštol Pavel v listu ku Koriutským

slovy: V nebezpeenství jsem byl na cestách

a^to, v nebezpeentví na ekách, v nebezpe-

enství ve mst, v nebezpeenství na poušti,

v nebezpeenství na moi, v nebezpeenství

mezi falešnými bratími. V práci a v bíd, ve

bdních mnohých, ve hladu a v žízni, v postech

mnohých, v zim a v nahot, krom toho, co

zevnit jest, každodenuí mé zamstnání.

A kde nalézali orlové, plní peí zotavy a

posily v trudech a svízelech klopot apoštolských ?

Oni£ vroucnou modlitbou jako peím zahívali

srdce své, vroucnou modlitbou oslazovali a

zjemovali, jako peím trudy a práce své, vrouc-

nou modlitbou jako na perutch mohutných po-

vznášeli se k nebesm k Otci sv:el, kterýž

dává ducha dobrého všem tm, kteí jej prosí.

Plní také by'i orlové nejenom pei, a/e i

rozlinosti. A co oznauje Duch svatý touto

rozliností, které byli orlové plni, ne-li dar

eí a jazyk, jímžto Duch svatý obdail oba

orly, aby rzným národm oteckými slovy mo-
hli hlásati uení nebeské. Ano pro nás Mora-

vany byli svatí apoštolové, orlové proto plní

rozlinosti, že pro naši mluvu slovanskou roz-

liné známky neboli hlásky musili tvoiti, aby

jimi obrazn mohla býti oznaena myšlénka a

podána býti jinému. A touto rozliností, tmito
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svatí bratí naši, jako praví orlové až k vý-

šinám nebeským, z nichžto Moudrost pravá a

nestvoená, Slovo Otcovo vné, jenž bylo na

poátku u Boha, k nám sestoupilo.

Piletli orlové na Libán a vzali stržen

cedrový. Libán ze dvojí píiny jest horou

slavnou ; nebo z Libánu proudí eka Jordán

a na Libánu roste devo cedrové, kteréž ani

ve vod nebée porušení. Na Libánu tedy za-

sadili strže cedrový. Cedru na Libánu pipo-
dobnje Duch svatý Pannu Marii, pesvatou

a blahoslavenou Matku Pána Ježíše. A tento

str?e cedrový, úctu Panny Marie zakoenili a

zakotvili svatí bratí mezi lidem Moravským,
posvtivše popedn chrám Velehradský úct
peblahoslavené Panny Marie.

A této vroucné úct Marie Panny, jakouž

lid moravský od pradávna proslynul, máme d-
kovati, že i víra Kristova ve vlastech našich

po tisíci letech jako pravý strže cedrový z-
stala ryzí a neporušená. A pokud úcta Marie

Panny prokvétati bude ve vlastech moravských,

potud také víra svatá, uení Kristovo, jako

strže cedrový zstane ryzá, istá, neporušená

a nepokalená.

A tito orlové velikých kidel, velikých

oud. plni peí a rozlinosti, ktei pilítli na
Libán a zasadili tam strže cedrový, tito

orlové odletli po tisíci lety po dokonaném díle

pozemském k výšinám nebeským, aby došli tam
koruny slávy vné, jižto zaslíbil Pán všem tm,
kteí jako služebníci vrní každou hodinu oe-
kávají píchodu hospodáe nebeského.

Tlo jednoho z tchto dvou orl, tlo totiž

' sv. Cyrilía odpoívá v posvátném ím, ve

chrám svatého Klementa. Tlo pak sv. Metho-
i dje, druhého orla odpoívá na Velehrad. Kde
však tlo tohoto sv. apoštola odpoívá, toho

nám Prozetelnost* Boží nezjevila. Snad Pán
!
nebes a zem objeví tento poklad, schránku

I

tlesnou Methodovu, dražší rodin slovanské

nad zlato a drahokamy, teprvé tehdá, až veš-

keren rod slovanský pivine se k ímu práv
s takovou láskou a pítulností dtinskou, s ja-

kou vinuli se k ímu a pilnuli k nmu sv.

bratí naši a apoštolov slovanští.

' Chceme-li doekati se této doby blažené
záhy, modleme se vroucn a úsilovn za od-

i louené bratry své, by i oni po tisíci letech

vážili z íma, z pramene istého a nezkaleného
•pravou a ryzou nauku Kristovu, jako ji váží-

vali odtud ped tisíci lety. Budiž i každý z nás

i

orlem, který na perutch modlitby a lásky bude
se vznášeti k nebeským výšinám, aby odtud vy-
prosil požehnání a zdaru šíji Methodov i mezi

í odštpenými a rozkolnými Slovany.

Pán praví dále u proroka Ezechiele v té-

též kapitole 17. I vezmu já ratolest ze stržné

cedru vysokého a vsadím ji. S vrchu ratolesti

jeho jednu mladistvou ulomím, a vštípím ji na

hoe vysoké a vyvýšené. Na hoe vysoké, isra-

elské vštípím ji, a vypuí se, a ponese ovoce,

a bude cedr veliký. A budou pod ním bydliti

všichni ptáci, i všeliké létavé pod stínem ra-

tolestí jeho hnízditi bude. A zví všecko stro-

moví krajiny, že já Hospodin ponížil jsem

deva nízkého, a usušil jsem strom zelený, a

zpsobil jsem to. aby se zratolestil strom suchý.

A aby útšené proroctví toto o národu

slovanském se vyplnilo, Ty svatý Methode,

hlavo ctihodná a svatá, modlitbami svými s výše

pozírej na nás or'iím okem toužící po tob,

zbavuj ode všeho nebezpeenství ueníky své,

i uení pravé rozšiuj i kacíství zahánj.

Km.

Andl pokoje a míru.

Na jedné výstav nalézal se roztomilý
obrázek. Pedstavoval dva manžely na
sebe rozhnvané. Manžel, zamraen, stál

ped svým psacím stolkem, zády obrácen
k manželce své, která slzíc opodál stála,

a šátkem zakrývala tvá svou od manžela
odvrácenou. Mezi nimi ale stálo jejich je-

dinké dítko — roztomilá dívenka — která,

odhodivši loutku svoji, jednou ruikou
držela pravici otcovu a druhou chopila se

1 pravice matiny, a namáhala se, se byla

její dtská síla, aby ruku otcovu s rukou
matinou spojila a tak obapolnó smíení
zpsobila.

Jak krásný, peutešený jest obrázek
tento ! Jak dojemný, pohnutlivý ten zár-

mutek a bol rozlitý po tvái milostné této

dcerušky, která smutn musila patiti na
to, jak tatíek a matika, jež oba stejn
vele milovala, mezi sebou ve sváru a

hnvu jsou.

A pece byla nevole mezi tmito man-
žely jen pomíjející, kratiká, ano po malé
chvilce následovalo zase úplné, upímné
smíení.

Jak to musí boleti citlivé dítko, když
ponkud pijde k rozumu a vidí, že otec

a matka nemilujou se vzájemn, ano že se

nenávidí. Jaký nevýslovný zármutek pro-

nikne srdce dítte, když slyšeti musí, jak
otec matku a zase matka otce potupuje,

jak jeden druhému trpké výitky dlá,
ano jak teba i násilí proti sob užívají.

Koho z nich má se dítko v pípad tako-
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vém pidržeti, kterému z nich v lásce má
zstati naklonno? Píliš jest pravd po-
dobno, že nikteróho z obou takových ro-

di sob vážiti nebude, jistá jest vc, že
žádného nebude milovati ; ano trpký pocit

usadí se dítku v srdci, který vzroste ne
zídka až na ten stupe, že rodii svými
naprosto pohrdá a konen jich nenávidí.

V pravd mnozí rodiové sami musí
vinu sob dáti, že dítky mnoho nepíjem-
nosti a mrzutosti jim psobí, že nikomu
nechtjí se podrobiti, nikoho poslouchati,

ano že úpln se nezdaí; nebo rodiové
sami podnt a píinu k tomu dali, ani

vážnos a úctu dítek k sob podkopali
nemoudrým hnvem a zbyteným mezi
sebou se hašteením.

Záleží-li vám, ote, matko na tom, aby-
ste lásky u dítek svých požívali, a blaho
dítek svých upevnili a rozmnožili, nedo-
pouštjte tomu nikdy, aby dítky byly
svdkové vašich spor a hádek. Má-li n-
který z vás druhému initi njakou spra-

vedlivou pedhzku, odstrate; díve dítky,

a vyjednejte svou pi mezi sebou. Dítky
nemají nikdy o tom zvdti, že vy v n-
em se rzníte a nesrovnáváte.

DOPIS.

Z Prahy v beznu 18*5.

{Eocercicie v kniž. arcib. seminái.)

Na den Zvstování Marie Panny o pl 7.

hodin veerní spoleným „Veni Creator Spi-

ritus" zahájili jsme letošní velikononí duchovní

cviení, která vzdálila nás na as svta a vedla

ku poznávání sebe samých. A kde bychom
sebe samých nejlépe poznávati mohli, to v me-
ditacích, jež s námi inil, nám dobe ukázal

dp. P. Frant. Nmec, knz kongregace Nejsv.

Vykupitele, jenž nás v rozjímáních zavedl na
Kalvárii za Kristem ukižovaným. Tam po-

známe, že teba nám, abychom byli v povolání

svém horlivými, kteráž horlivost má se v nás

prebuditi exerciciemi. Tch jest nám potebí;

dokazuje to stav našeho svdomí, jež doznati

musí nám pohlížejícím na život svj, že byli

jsme vlažni u vykonávaní povinností stavu svého,

zvlášt v té, zdokonalování sebe. Potebu du-

chovních cviení dotvrzují budoucí naše boje,

jež nám r-odstupovati jest s iblem a srdcem

svým ; k tomu teba, aby byla vle naše pevná,

aby se k boji sílila, aby bojovala a vítzila.

Konen vdomí brzkého útování s Bohem

jeví potebu exercicií, abychom mohli dobe
útovafi s Bohem, útujme dobe s knzem.

Pipravme se dobe ku sv. zpovdi, a tu

budou exercicie naše dobré ; mimo to musí
srdce naše býti prázno všeho toho, co od služby

Pán oddaluje. Musí býti upímné a obtovné,
aby ochotn pijalo dary a milosti Pán. Jako
Abraham obtoval Hospodinu své nejmilejší,

jediného syna, tak i my Pánu Bohu ochotn
obtujme žádosti své, své nkteré náhledy a ná-

zory. — Jako onen pocestný v podobenství na
cest upadl mezi lotry, tak i my ve svých pra-

rodiích upadli jsme v moc híchu, který ranil

oi naše slepotou a srdce naše otuplostí, a

jako onomu Samaritánu zželelo se ranného,
tak Pánu Ježíši zželelo se nás, On nás, jako

Samaritán zranného naliv mu do ran vína a

oleje dal v ošetování hospodái, vykoupil pro

sebe. „ÍVlj jsi ty," praví a protož „sluha mj
jsi ty

u
;
vypovzme služby své žádostivosti oí,

tla a pýše života a vnujme veškeru službu

svou Jemu. Pán Bh vyvolil ve starém Zákoné
jediné lid Israelský za vyvolený národ „non

fecit taliter omni nationi," „neuinil tak kaž-

dému národu" ; z Israelit ku zvláštní , služb
své vybral si pokolení Levi, „uon fecit taliter

omni nationi," „neuinil tak celému národu."

V novém Zákoné vyvolil si lid kesanský

;

„neuinil tak každému národu" a z toho za

služebníky své zvláštní vyvolil a vybral nás

„neuinil tak celému národu" kesanskému ; a

protož jako Jakub a Jan, když Pán Ježíš ani

pletli sít, je vyzval, aby šli za ním, hned

všecko opustili a šli, tak i my opusme ty sít,

které nám pekážejí ve služb Jeho; ty pak

jsou naše náhledy o Církvi, o knžském povo-

lání, kázni, kterou zachovávati bychom chtli

pouze v seminái a ne v život knžském, v-
bec chybné náhledy a názory, jaké si z gym-
nasia do semináe bohoslovec pinésti mže.
Budiž nám vzorem Apoštol sv. Methode)', o nmž
se vypravuje, že když volal ho Pán ku služb

své, šel na horu Athos, ale díve vše, co by

ho bylo ku svtu poutalo, pod horou v zemi

zakopal. — Zda možno, aby klerik, knz ml
tžký, ;smrtelný hích? Zajisté; vždy hích

smrtelný vplížil se i mezi Apoštoly Pán, i

mezi samé andly našel si cestu. Co jest tžký
hích? Jest vzpoura proti Pánu Bohu, jest ne-

vdkem proti Nmu, nej vyššímu dobru, jest po-

tupou Jemu uinnou. My z tisíc vyvoleni

jsme „jam non dicam Jvos servos, sed amicos

meos," „již nebudu vás sluhy nazývati, ale pá-
tely", praví pán ; máme lepší a vyšší poznání

ctnosti a híchu, a proto tžším jest náš hích,

vtším zasloužený trest. „Hích knze jest

hích zlomyslnosti," praví sv. Alfons. — Jako
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zbožný Petr AmieDský pál sobe, aby zem,
kterou Pán svým narozením, životem a utrpe-

ním posvtil, z moci sveepých iáaracen vy-

svobozena byla, tak snažme se, aby srdce naše,

ta zem svatá, kterou Pán posvtil na ktu
svatém milostí svojí bylo od všelikého híchu
vyištno. „Vidl jsem andla padajícího jako

blesk s nebe M — ten byl následek híchu pyš-

ného andla, takové má následky hích tžký.

Prosme Pána, vzývejme Bohorodiku, abychom
na Její pímluvu od híchu osvobozeni byli. —

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. (Zádušní mše sv. za zvn-

lého nejd. arcipastýe našeho.) Vys. dst. me-
tropol, kapitola u sv. Víta naídila, aby se ve

velechrámu sv.-Vítském sloužily dv slavné zá-

dušní mše sv. za J. Emin. nejd. p. kardinála

a sice v pondlí dne 13. a v úterý dne 14.

dubna vždy o 9. hod. Rekviím tmto byla

pítomna metrop. kapitula se svými hodnostái,

kolleg. kapituly pražské a kn. are. seminá.
Tamtéž daly šlechtiny v Praze dlící u oltáe

Marie Panny v kapli Kinské, kde Zvnlý
odpoívá, v pondlí dne 13. t. ra. o 10. hod.

sloužit! rekvie. Dále se naídilo, aby ve všech

kostelích pražských farních i eholních po ped-
chozím oznámení sloužily se troje slavné rekvie

a sice dne 15., 16. a 17. t. m. Na venkov
necht se zvoní dne 17., 18. a 19. dubna od
12 b. do 1. s poledne t. zv. hrana, kde se to

již díve nestalo, pak nech se slouží troje zpí-

vané rekvie dne 20., 21. a 22. dubna, ku
kterým má vící lid se pozvati. Každý knz
Arcidiecése, a pracuje v duchovní správ nebo
v jakémkoli jiném oboru, jest povinen sloužiti

za v Pánu Zesnulého arcibiskupa ti mše sv.

*—* Nejd. p. kapit. viká kanovník strážce

Ant. Hora meškal s nejd. p. svtícím bisk.

v tchto dnech ve Vídni u apošt. nuncia. Jed-
nalo se o fakulty kapit. vikáe pro arcidiecési

pražskou.

*— * Svcení na knžství bude udíleti

nejd. p. biskup litomický k vli nedostatku
knží již dne 17. kvtna, na podjáhenství dne
10. a na jáhenství dne 14. kvtna. Svceno
bude 19 alumn IV. roku.

*—
* Pobožnost 40-hodinpá koná se do

20. dubna u sv. Jiljí u Dominikán, od 21.—
24. t. m. na Strahov a od 25.-28. dubna u
nejsv. Trojice v Podskalí.

*—* Poutnické vlaky Methodjskó z

Prahy na Velehrad podniknuty budou ve dny
následující: 13. a 14. kvtna; 23. a 24. kvtna

;

13. a 14. ervna; 27. a 28. ervna; 11. a 12.

ervence; 25 a 20. ervence; 14. a 15 srpna;

22. a 23. srpna.
*—* Ku slavnosti Velehradské razila

stíbrnická dílna pana Aloisa Kettnera v Praze

na Vinohradech pamtní peníze k zavšení zho-

tovené dle návodu dst. p. P. Votky a ped-
stavující na jedné stran oba svaté apoštoly

držící desku s cyrilikou psaným písmem svatým,

na diubé stran pak obraz Rodiky BoM Staro-

boleslavské, kteráž má zde význam historický,

nebot dle starobylého stoletého podání sv. Mc-
thod i naší svaté Ludmile, choti knížete Boi-
voje, hned po jejím ktu na Mlníce daroval

kovový obraz Rodiky Boží a že tentýž sv.

Methodjský obraz Rodiky Boží jest práv onen,

který se až podnes v nejstarší eské poutnické

svatyni Mariánské, totiž ve Staré Boleslavi na-

chází. Obraz tento jest vrné dle originálu ražen.

Provedení penz tchto zasluhuje veškerou chválu,

nebo vyniká nejen ostrostí ale i istotou a

jemností, takže pamtní peníze tyto veškerým
poutníkm Velehradským vele doporuiti m-
žeme. — K nynjší oktáv slavnostní dostavili

se vtšinou poutníci z dkanství vkolních.

Dojem slavnostního osvtlení u veer božíhodový

byl nejvýš velebný. Na všech vrších, kopcích a

stráních — píše „Mor. Slova" — jež oko
pouze na pohled v kraji dozíti mže, yzpla-

! nuly mohutné sloupy ohnivé — jeden po druhém,

jakoby na pozdrav druh druhu, a vysoko a

mocn šlehajíce hlásaly krajm vzdálenjším
význam a velebnosC nastávajícího dne, krajm
našim, krajm slovanským vn památného.

V moi zlata, v rudých plamenech tonul Slo-

vácký kraj náš a tklivost a zadumanost jeho

zamnila se v obraz velkoleposti i mohutnosti.

Nebylo ni jediného vršku v okolí, kam jen pá-

trající oko zasáhnouti mohlo, až z* Bzenec —
všude plály mohutné, slavnostní hranice. Obraz
stál za podívanou, nebo vidéti málo kdy úchvat-

njších. Spatujeme v nm velkou vdnost lidu

slováckého k velkým apoštolm, jejichž šlépje
kraj tento zasvtily. — Ostatn, jak se doví-

dáme, v pedveer lOOOleté památky úmrtí sv.

Methodje, jakož i v den její, konány po celé

Morav zvláštní a etné slavnosti, kteréž po-

dávaly jasný a neklamný dkaz o vroucím nad-

šení a zbožné radosti, kteráž v tch dnech
srdcem každého vrného Moravana hárala.

Úkazem prazvláštním a zvlášt krásným bylo

pálení sv.-methodjských oh, kteréž v ped-
veer slavnostního dne na tisícerých místech

okolní krajiny záí svou osvcovaly a nebeskou
oblohu zjasíiovaly.
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— * PlnOíTlOCné Odpustky. Jak známo
udélil sv. Otec listem ze dne 17. ervence 1884
všem vícím, kteí by se zbožn ze hícb
svých vyzpovídali a nejsv. Svátost oltání hodn
pijali a pi tom chrám Velehradský navštívili

plnomocn odpustky. Ponvadž však nebude lze

každému putovati z Cech na Moravu bu pro

délku cesty, bu pro chudobu, bu pro práce

rozliné, obrátil se Zvnlý Arcipastý náš ku

sv. Stolici, aby v cirk. eské provincii též kostely

ustanoveny byly, které když nkdo navštíví vy-

plniv jisté podmínky, též plnomocných odpustk
úasten bude. Sv. Stolice v reskriptu ze dne

19. bezna t. r. ponechala volbu tchto chrám
biskupm eským. Za tou píinou ustanovil

nejd. Kapitulní Vikariat Pražský kostely Karlin-

ský, Staro-Boleslavský a Maria- Chlumský Kdo
tyto kostely poínaje od 19. bezna až do 1.

nedle v íjnu navštíví, z hích svých se vy-

zpovídá, nejsv. Svátost oltání pijme a za svor-

nost mezi kest, knížaty, za odstranní blud,
obrácení híšník a povýšení sv. církve se po-

modlí, plnomoc. odpustk úastným se stane.

liiteráriií oznamovatel.
*—

* Ke slavnosti sv.-Methodjské vydán

byl následující spis:

Sv. Methodjsk jubilejní písn a poutní

kniha Velehradská vydány jsou beuedikt. knih-

tiskárnou v Brn a tamtéž lze je zakoupiti,

a sice: Poutní kniha Velehradská po 15 kr.

a 100 výt. za 12 zl
, tuho vázaná po 25 kr.

Noty ke všem písním v poutní knize obsažené

po 12 kr., 100 výt. 10 zl. Písn Velehradské
ke prvodu a ke mši sv. (bez not, pro lid) po
2 kr., 100 výt. 1 zl. 50 kr.

Osobití vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

p. Prokop Hinkelman, far. v Stezmíi, dne

25. bezna 1885, (nar. 22. února 1810,
vysv. 25. ervence 1833).

vdp. Aut. Hederer, . kan. Bolesl. a . kons.

radu, viká Rakovnický a far. v Kolešovi-

cích, 13. dubna 1885, (nar. v Schmelzthalu

15. ledna 1811, vysv. 3 srpna 1834).

Ustanoveni jsou

:

p. Jan Arnošt, admiu. v erveném Újezd, za

admin. (excurrendo) v Stezmíi

;

p. Vojt. Franke, kapl. v Habelschwerdtu, za

lokal, v Altwaltersdorfu v Kladsku;

p. Vojt. Polanecký, far. Vitický, za far. v Po-

ianech

;

p, Petr Kabát, koop. Kolešovický, za far. v

Dkov (Dekau)

;

p. Václ. Kotáb, far. v Chíí, za far. v He-
šihlavech

;

p. Frant. Strnady far. v Zvikovci, za admin.

excur. v Chíi;
p. Norbert Koatecký, kapl. v Železné, za

zatím. koop. v Kolešovicích
;

p. Ondej Mayer, far. Nebanický, za dkana
v Chebu (Eger)

;

p. Julius Kotrba, kapl. Chebský, za admin. v

Nebanicích.

Uprázdnná místa:

Chi, fara patr. ústavu šlechtien na Novém
Mst v Praze, od 8. dubna t. r.

Nebanice, fara patr. obce Chebské, od 8.

dubna 1885;
Stezimi, fara patr, paní baronky Theresie z

Neupauer, od 8. dubna 1885.

V biskupství Litomickém
V Pánu zesnuli

:

p. Jos. Valdert, os. dk. a pens. far. JPerštein-

ský, dne 10. bezna 1885, (nar. 28. února

1812 ve Wohnungu, vysv. 1. srpna 1839);
p. Krist. Sachs, os. dk. a pens. far. Hrušo-

vanský, dne 11. bezna 1885, (nar. 1. ledna

1802 v Platné, vysv. 4. záí 1826)
;

p. Jos. Sieg, far. v Krbicích (Kórbitz), dne

29. bezna 1885, (nar. 15. února 1814 v

Žatci, vysv. 3. srpna 1838).

Jmenováni jsou

:

p. Václ. Kretschmer, far. v Rochlicích, kons.

radou a bisk. viká, v stídn. Libereckém;

p. Cen. Ramešy far. v Libuni, osob. dkanem;
p. Jos. Svoboda, dkan v Turnov, obdržel

exposit. canon.

;

p. Ant. Ddeek, zám. kapl. ve Svijanech,

jmenován osob. far.

Ustanoven jest:

p. Jos. Domin, far. v Zahoanech, za far. v

Kešicích.

V biskupství Králové-Hradeckém.
V Pánu zesnuli:

p. Severin Beran, far. Mladoovský na odpo.

v Praskace, dne 30. bezna 1885, (nar.

v Hemanicích 29. pros. 1824, vysv. 25.

ervence 1853);

p. Frant. Pecháek, b. not., . dk., far. Mez-

iský ná odpo., dne 31. bezna 1885, (nar.

v Hlinsku 2. listop. 180y, vysv. 25. er-
vence 1835).

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Tíska, admin., za lok. duchovního

správce v Studnici;

p. Frant. Jenek, kapl. zám. Zehušický, za far.

v Zbislavi.

Tiskem kuíž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

Kázaní
o májové pobožnosti.

Napsal AI. Dostál.

Když lovk nenalézá mezi lidmi ta-

kové duše, již by se mohl s boly i radost-
mi svými sveiti, když doznal k svému
žalu nkolikráte ošemetnosti lidské nebo
se sk lámal v lovku, jemuž nejvtši víru
pikládal

;
pak obyejn odvrací zrak svj

od nevrného, klamného svta, zaneve na
lidstvo a pikloní veškeru svoji duši k n-
mé a pece výmluvné pírod a ta ho ne-
zklame dojista. Již jednou jsem vám, dr.

p. povdl, emu se všemu z pírody m-
žeme nauiti, dnes chci jenom poukázati
na jeden vbec známý zjev její. Píroda
ron^ mládne; byt se uložila pod sebe
tlustí plást zimní, byla spjata ledovou
korou, pece z jara probouzí se k novému
životu, znova rozkvétá, se zazelená a ovoce
pináší. Zvlášt kvten — máj — nejkrás-
njším msicem v roce a vytáhne na slu-

níko pod rozkvtlou lípu i staešiny a
srdce jejich omlazuje. V máji vše se na
nás usmívá, zahrady kvtu plny, ptactva
jedna píse, vzduch plný vn, pole jako
kvtnatý koberec. A ponvadž msíc ten
tak krásný, tak dojemný a kouzla plný,
zasvcujeme jej svojí matce Marii Boho-
rodice. Jako máj otvírá teprve pírodu,
tak Maria svým Synem nebe nám otevela,
jako máj vykrášlen kvty, tak Maria byla
ozdobena ctnostmi, jako máj zemi omla-
zuje, tak Maria obrodila veškero lidstvo.

K úct Marie Panny ve velkých m-
stech zaízena tak zvaná májová pobož-
nost, aby vící v msíci tom arokrásném
obraceli zraky své ku Královn nebeské.

V Praze v nkolika kostelích (jako u sv.

Klementa, Kajetána, sv. Uršuly) po celý

kvten k veeru jsou Mariánská kázaní a
tak navštvována, že až s podivem. Maria
obrodila lidstvo, však Maria Panna v po-
kolení ženském má dosud rodinám býti

andlem strážcem, o emž v dnešním po-

jednání. —
Stav ženy ped Kristem nebyl mnoho

závidní hoden. Zena byla jako otrok v ro-

din. Ona slova, jež Hospodin jak ortel

vynesl v ráji : „Budeš míti mnoho starostí

a obtíží s dtmi. Pod mocí muže budeš a

on panovati bude nad tebou," píliš sv-
domit byla plnna ve dobách pohanských.
Nejtžší práce konala žena, ba ani údem
rodiny nebyla považována, muž ji mohl
voln jako otrokyni prodati a dti u muo-
hých kmen matkám záhy byly odjímány,
že ani lásky mateské jim neposkytnuto.

U Peršan a Ajgyptan musely ženy po-

hlavár za svými muži i na hranice, když
tchto mrtvoly byly spalovány. Slovem
stav ženy byl neutšený, velmi smutný.
Ona kletba v ráji vyená, všude proná-
sledovala Evino pokolení u všech národ,
za všech vk.

Však ím zora jasná ve tmách, tím
Maria byla pokolení ženskému. Ona, jako
píroda se májem ohrožuje, tak ano více

obrodila lidstvo a pedem pokolení ženské.

Maria smazala onu kletbu, Maria a její

božský Syn vrátili dstojnost ženám, vrá-

tili jim domácí krb, na estné místo je

postavili v rodin. Kristus ustanovil svá-

tost stavu manželského a žena na roven
postavena muži, manželce sven estný
úkol vychovávati mládež, žena se sta v a

v rodin knžkou. Maria vrátila ženám
ztracená práva.

12
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Než Maria nejen že lidstvu a zvlášt
pokoleni ženskému dobyla náležitých práv,

ona získala nám v sob u Boha pímluv-
kyni a orodovnici. Nebo ku komu se utí-

káme v bolestech a kížích, když ze všech
stran trampoty nás pronásledují? Koho
vzýváme, jsouce obklíeni nepátely, krá-

ejíce cestami nebezpeí a úskalí? Koho
prosíme za prostedníka u Boha, soudce
spravedlivého, když jsme jeho mocnost
uráželi a ped jeho tresty se chvjeme?
Maria nás zve na své mateské srdce, Ma-
ria nás smiuje s Bohem, Maria nám po-
dává mocnou ruku svoji. Ona tedy nejen
že veškero lidstvo Synem svým obrodila,

ona dosud jako máj pírodu, tak i srdce

naše omlazuje, když se k ní utíkáme, když
ji o pomoc vzýváme. Jako dít po veške-
ren as života k matce své se hlásí, ji

milovati má, tak my po všechen život

máme se hlásiti ku své Matce, Marii a
jako dít zvlášt v mládí — u veku kvtu
k matce láskou lne, tak my zvlášt a pe-
devším v tomto krásném, kvtnatém m-
síci, v tomto máji k Marii utíkati se máme,
by obrodila srdce naše, by posypala hlavu
a skrán naše kvty ctností a vystlala li-

bou zelení list nadje cestu klopotného
života. A jako Maria obrodila ženské po-
kolení, tak má žena býti andlem strážcem
v dom, u prosted své rodiny. Matka je

strážným duchem celého domu za živa i

po smrti; nebo není hlubších dojm a
trvalejších stop nad ty, jichž dít nabude
pod ochranou matky své. Blaženost dtí
spoívá v rukou rodi. Než u matek dl-
ník zápasí asto láska mateská s po-
vinností starati se o výživu. Matka ráda
by se cele vnovala dtem, ale musí do
práce, musí také pomáhati shánti malou
mzdu dohromady, by neozval se v rodin
nemilý host — hlad. Dti bývají sob za-

nechány, odrstají bez bázn a kázn. —
Láska mateská je dtem nejlepším kaza-
telem, její slovo se ujímá, roste a pináší
ovoce. Na matce, by dít si z domu od-
nášelo do svta zbožnou mysl, kesanské
zásady.

A ím je matka dtem, tím má býti

žena svému muži. Mnohá manželka svojí

dobrotou a shovívavostí odvrátila svého
muže od zakoeného zlozvyku. A nelze-li,

marna-li slova všechna lásky plná, aspo
a žena jako ádná matka obrátí všechen
zetel svj k dtem, a jim mírn poukáže,
by nestoupaly cestami svého otce. Je to

úloha nesnadná, úloha trpká ; ale tím vtší

zásluha, podaí-li se tak. Aspo aby bu-
doucí pokolení bylo uchránno, vyvarováno.

V dom, jejž opustil snad strážný
duch ženy a matky ádné, a zaujme místo
sestra, dbá o mladší své bratry a sestry,

je v duchu zbožném, v duchu mravném
vychovává. Hodná sestra mnoho dobrého
v rodin mže vykonati, sesterské slovo
napomenutí, pronešenó z lásky pro dobro,
pro pokoj v dom mnoho psobí. Nesmíme
ješt zapomenouti, kdo v rodin bývá
andlem strážným. Je to babika a ta

starostliv má pehlížeti veškeren dm.
Má již dosti skušeností, mnoho prožila,

oko její daleko dohlédá, tudy i její slovo

v rodin a platí, její napomenutí a dbáno.
Ochrana malých dítek zvlášt babikám
bu svena.

Slovem pokolení ženské, jež Maria
k dstojnosti pravé pivedla, starej se o to,

by krb domácí byl jako krbem posvátným,
starej se o poádek v dom, istotu jak
svtnice tak šatu, nahlížej do všech kout
a ui i ze sprosté svtnice útulek milý,

odpoinek toužebný. Mnohý íká, já bych
byl rád doma, ale co pak m tam eká?
Mnohého vyhání z domu nepoádek až

úžasný, ustaviné hádky. Nezamiloval si

krb domácí a hospoda, kantina mu mi-

lejší. Toho píinou žena. Mnohé dít rádo

by bylo u své matky doma, kdyby si bylo

zamilovalo rodný dm. A to dm nej-

sprostího lovka, aspo istota tam má
býti; istota pl zdraví, z nepoádku do-

mácího rodí se nakažlivé nemoci. Tvá
otcova nebudiž dtem postrachem, ale dti
se mají na otce tšiti, až se vrátí z práce

dom do kruhu svých milých. Nikdy však,

0 to vás prosím, neposýlejte dtí pro otce

do hospody se všelijakými vzkazy nehez-

kými. Dít vždycky mj úctu k otci svému.
Jaký úkol ženského pokolení v rodi-

nách kesanských. Nikdo nemže íci, co

zmže dobrá matka dobrého — zlá, špatná

1 bohužel zlého.

Vzpomínám si, jak úchvatný dojem
na m inila v Praze májová pobožnost.

Na oltái v moi svtel obraz Bohorodiky,
ped ním zástup nevinných dtí, sypajících

kvty na stupn oltáové a dav lidu s písní

na rtech, s láskou v srdci, radostí v oku.

Ale mnohý se neradoval. Vždy zde stojí

na svt opuštn, nemá nikoho, kdo by
mu pinesl pozdrav kvtnatého máje, se-

tel vrásku bolu s ela, stojí sám a sám
ve svt nikoho nemaje, nebo pomry jsa

nucen život tráví daleko rodného krbu.
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Ale i ten, ten sirotek, i ten vyštvanec ve
svte má matku, která se chce o nho
starati, která volá na nj : „Já jsem matka
krásného milování, bázn, poznání a svaté

nadje," poj ke mne, bu mým synem,
bu díttem Mariánským.

My zde neslavíme pobožnosti májové
spolen, ale v domech svých na stnách
máte obrazy nebo sošky snad již zernalé
ale pece milé, zde máte ono útoišt;
proto klekejte asto ped tím obrazem
s rodinou, jako naši otcové dlávali, a mo-
dlete se sepjatýma rukama, modlete se

vroucné, by jako Marie obrodila lidstvo,

tak i vaše rodiny se promnily, by strážný
duch nad stechou vaší se ubytoval; proste

Marii, kdo nikoho nemáte, kdo opuštni
jste, kdo zármutkem stížen, v srdci zar-

moucen a Marie jako prostednice u Boha
všemocného pinese májové kvty jako
balsám na rány, bude vám spomocnicí,
ochrankyní mocnou. Amen.

Kec,
již nad rakvi dp. Františka Lhotky, faráe
v erveném Újezde a spisovatele eského,

konal Frant. apek.

„Protož tšte se vespolek t-
mito slovy." Ep. k Thss. 4, 17.

Bylo to dne 10. msíce ledna tohoto
dnes skonávajícího roku (1884). Na pro-
stranném námstí v Sedlci kupila se hlava
ku hlav, bylo slyšeti signály trubek, živ-

nostníci, hasii a veteráni v malebném
stejnokroji se scházeli, z chrámové vže
smutn znl zvon a do fary Sedlecké sjíž-

dly se koáry a povozy ze všech stran.

Byl to tehdáž pro Sedlec památný a ža-

lostný den, kdy pochovávali svého milého
duchov. pastýe dp. f Vincence Hemzala.

Když hodina ku pohbu ustanovená
již již se blížila, tu tanula tomu lidu na
námstí i velebným bratim v Pánu ze-

snulého, ve velké farní síni shromáždným
v hlavách i na rtech otázka : kdo pak asi

konati bude e pohební?
Konati ji bude dstojný pan fará

z erveného jezda, nebožtíka faráe vrný
a dobrý bratr, odpovídali ti, kdož vdli,
— a hie — toho mezi tmi posvátným
rouchem piodnými duchovními nebylo.
„Pro nejde, co se stalo, snad ani nepijde"
— když ty a podobné zaznívaly eci, tu

objevil se toužebn oekávaný, pišel v as,
pišel pšky, umdlený, udýchaný a nepo-
páv si ani nejmenšího oddechu, konale pohební a ti kdož ji slyšeli, s veli-

kou pochvalou ji pijali.

Mluvil ze srdce ae jeho šla k srdcím
;

mluvil apoštolským naplnn zápalem ; mlu-
vil jak jen dovede mluviti svatou pravdou,
kterou hlásá, úpln pesvdený muž —
a hle v Kr. shr. — proslavený krajem ka-

zatel, který s holí v ruce a klerikou v
uzlíku opouštl své hory, ten muž, na
nhož o pouti ekal s radostí mladý starý,

ten pedešlé nedle — onml na vky.
Studená ruka smrti dotekla se ela jeho,

svázala jazyk a údy jeho a ony svázány
zstanou až v soudný den

!

Pán odvolal dlníka z vinice Své, pa-

stýe od stáda Svého a my jsme zde, aby-
chom mu prokázali úctu na tomto svt
poslední. Než Nejm. máme -liž píiny
truchliti dnes nad rakví miláka svého

vy, a my knží nad ztrátou bratra milého ?

Ne, nikoliv, naopak dle rady uitele ná-

rod sv. Pavla tsiti se máme, radovati

vespolek — a píiny radosti naší Vám
v ei své objasním ve jménu Pán.

1. V letech ticátých ml v ernoví-

cích mšan Lhotka živnost hostinskou a

provozoval pi ní polaství. Nábožná man-
želka jeho obdaila jej dne 1. listopadu

1836 synákem, kterémuž na ktu sv. dáno
bylo jméno František. I sešli se k slav-

nosti této pátelé jako jednou na horách

Judských do domu Zachariášova a Alžbty
a podobnou jedni druhým pedkládali o-

tázku: „Kým pak asi ten synáek bude,

kým bude to dít z hospody?" Radostí

tichou zanícená matka z tohoto požehnání

božího, plesala v duchu pi narození sy-

náka dle slov Písma sv. : „Nech a se

raduje otec tvj a matka tvá" (Písl. 23,

25.) a Bohu díky iníc za tuto milost ve-

likou i za to, že ji chránil v hodin roz-

hodné a pi život zachoval, v srdci svém
chovala jediné pání velé, které Zacha-

riáš Duchem sv. osvícen pronesl proroc-

kými slovy: „A ty dít prorokem Nej-

vyššího slouti budeš, nebo pedejdeš ped
tváí Pán, pipravovali cesty jeho." Pán
Bh jí syna dal a ona od prvního okam-
žení hotova byla odevzdati jej služb Boží.

Ale pání toto skryté zstalo v hlubinách

srdce zbožné matky. Proto stežila synáka
svého jako poklad nej vtší, stežila ho
jako zítelnici oka svého a synáek
tulil se k rodice své jako k bytosti na

1

12*



184

svt nejdražší. Nejm. rozplakali byste

se, když on ve vku mužném s celou ho-

roucností duše o své matice mluvíval.

Kéž taková láska panovala ve všech
rodinách !

— Pání maticky ustaralé se

vyplnilo a syn její posvcen na knze.
Tomu ale štstí se netšil, aby otce svého,

matku svou na stará kolena u sebe ho-
stiti mohl, aby odplatil jim vdností sy-

novskou tisíceré starosti a strádání,

aby byl „svtlem oí jejich, podporou stáí
a potšením života jejich" (Tob. 10, 4.) a
hle Nejm., nyní setkal se zase se svým
starostlivým živitelem, jest zase u své do-

bré matiky v království Beránka Božího,
a zdaliž, když tu po tomto putování matka
s milákem svým se shledá, my bychom
truchliti a té radosti mu závidti mli?
Ne, at tší se s matikou svou u Matky
Boží na vky vkv.

2. V Pánu zesnulý pan fará Váš byl
obdaen vlohami vzácnými, ml duši vní-

mavou pístupnou všemu dobru a vší kráse
a tím, ím duše oplývala mluvil v slovech,

mluvil v písních. Nkteré ty písn jeho
znárodnily a s nadšením pje je mládež
eskoslovanská. Pipomínám zde jen „Tam
tichou nad Lužnicí." A hle Nejm., ml-li
on tak vnímavé srdce, tak istou láskou
ku kráse naladnou duši, jaké teprvé pje
písn ped trnem Božím a ped trnem
Beránka — a my bychom proto truchliti

mli, že on pvec pozemský ku krm
nadpozemským jest pipotn a vadén?

3. Dále on byl výborných schopností,
než on ty vlohy duše a síly tla svého,
obtoval správ duchovní. Pracoval mezi
lidem chudým a vytrval v postavení jako
kaplan Arnoštovi cký, až se stal faráem.
Faráem se stal u Vás. Pohlete na tu
chaloupku doškovou a uvidíte jeho celý
blahobyt. Pro bych to neml íci — chu-
doba cti netratí — že i u nho ozývala
se asto bída. Ovšem on se vždy s ní tajil,

ji zakrýval, ale chudým zstal pece. Nyní
již nemusí poítati jak vyjde se ctí, bez
dluhu, jak živobytí uhájí, jak se mu
povede ve dnech stáí, ve dnech nedosta-
tenosti — on hlídal vrn stádeko Krista
Pána, jako pastý dobrý a ten Kristus,
který nenechá bez odmny lok vody stu-
dené, podaný bližnímu ve jménu Jeho
(Mar. 9, 40.), odplatí i jemu každý krok
v služb Jeho uinný, odplatí mu všecko
strádaní statky nebeskými o kterých
ani zdání nemáme, Líbila se duše jeho
Hospodinu a on vytrhl ji a úastnou uci-

niti ráil slávy nebeské — takže my vlastn
dnes ne tak poheb, spíše installaci sla-

víme, installaci, kterou uveden jest v sídlo

trvalé, na stolici soudnou, která zízena
jest k soudu dvanácti israelskýoh pokolení
(Luk. 22, 30.). A my bychom rmoutiti se

z toho mli?
4. Nebožtík pan fará nedosáhl vku

50 let, nevidl Abrahama. erv bolesti

hlodal na koenech života jeho, ale Pán
života i smrti stelu smrti urychlil. A my
bychom snad páti mu mli, aby churavý
a neduživý mezi námi dlel; aby cítil co

to jest bezsenná noc a den den dlouhý
jako moe; aby vidl, že neschopen jest

zastávati povinosti stavu svého; aby vidl
zmaené své nadje v budoucnost; aby
vidl, jak jen jest sob i jiným na obtíž

— ach ne, nikoliv, pejte mu odpoinutí
ve tichém hrob — duše jeho jest v ru-

kou Pán.
Ano, shr. v Kr., bume k nmu pe-

jící, on za dn života svého pál každému.

Tak dobrou duši nenaleznete na každé

ulici, srdce jeho bylo ze zlata a zlaté srdce

málo k nalezení, takové srdce tžko k za-

placení. Ovšem, že pi vší své dobrot ne-

byl vtleným andlem, nebyl bez slabosti.

Ale jestli zde kdo mezi námi bez keh-
kostí, bez vášn, bez híchu, ten „ho
první po nm kamenem" (Jan 8, 7.). Za-

razili jste se? Po živém knzi ledakdos

kamenem si hodí. A co jest to jiného nežli

kamení rozliné ty výitky ? Hlete Nejm.

vyítá se nám, že jsme bez rodiny, že ne-

máme kdo by nám oi zatlail. Ale ten

Mistr náš Ježíš Nazaretský ekl: „Kdo
miluje otce neb matku více nežli mne,

není mne hoden: a kdo miluje syna neb

dceru více nežli mne, není mne hoden"

(Mat. 10, 37.).

Což pak nejste vy dti malé i dosplé
svého duchov. pastýe; což pak Vám v

tle srdce zármutkem a bolem nedomrným
neusedalo, když v nedli ráno umíráek
do kraje zvstoval, že milený pan fará
dokonal ; co pak jste nepišli dnes dopro-

voditi jej jako otce vlastního, otce rodného

a hodit mu trochu té zmrzlé zem na ra-

kev a pomodlit se za nho Ote náš?
Modlete se za tu hlavu drahou, za to

srdce zlaté, které upímn pro vás bilo,

aby Bh milosrdný nevzpomínal poklesk
jeho, aby popál jemu slávy vné a bute
ujištni, že on za Vás v sláv Boží pi-

mlouvati se bude, protož: „tšte se ve-

spolek tmito slovy." Amen.
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Z písní.

Ml palác — nízkou svtniku
a bídu za svou sestiku

:

tak uvítán byl do svta
jak pravý poeta.

Svt pvcm vždy je otímem
jich práce zove zloinem;

všem v cestu klade píkoí,
kdož se mi nekoí.

Za lásku skytá kamení,

jak Kainovo by znamení

na ele stálo básníka —
když úpí, naíká.

A pátel bývá maliko
již zimu mní v teplíko

a slovem, inem rozhejí

když tratí nadjí.

Boj tuhý, muka, strádání

i trpké v žití sklamání,

až smrti klesne v objetí

a mizí z pamti. J. Ježek.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování

)

IV.

První co Simon uinil, pijda do ob-

chodu, bylo, že Šel panu "Waterschootovi
povdt, jak byla matka šastna, majíc
sedadlo o kolekách ; dekoval vele svému
pánu za jeho laskavos, jak jménem svým
tak i matiným.

Kupec dojat jsa láskou synovskou
svého pomocníka, potšil ho, že brzy mu
mesiní službu zvýší. Kdyby poteboval
penz, aby ho jenom požádal. A kdyby

|
mu mohl i jinde pomoci, že tak uiní
s nej vtší radostí.

Potom šel Šimon do skladišt a dal
se do práce, pln radosti a srdce klidného,
.každé chvíle vzpomínaje, jak se doma
Aninka a matka v sedadle vozí. Konen
když bylo sedm hodin, vyšel z obchodu
a šel mstem k „Malé ulici." Nemyslil
než na matku, tiochu také na svou drahou
nevstu Kateinu, na krásnou budoucnost,

:

v níž všichni vili.

Slyšel volatí své jméno. Ohlédl se a
uvidl kupce pana Herksa, který na nho
kýval. Ihned se vrátil.

„Pojte pane Hormse," volal kupec.

„Vera jsem již na vás ekal, ale nedokal
jsem se Vás. Kdybyste chtl, mohli by-

chom spolu udlati njaký obchod. Máte
ješt kávu?"

„Ano," odpovdl Šimon, „mám ode
tí druhv. Však mám vzorky v kapse . . .

Zde jsou, prosím rate se podívat."

„A za který druh?"
„Libra za 50, 60, 70 krejcar. Dávám

jak mohu za nejmenší cenu, nebo víte

pane Herkse, že nyní lovk v obchod
málo vydlá."

Obchodník pozorn si prohlížel zrnka
kávová. „Vím, že jste koupil kávu nevy-
ištnou a nedal za libru více než 40 kr.!"

„Opravdu, piznávám se, ale istili

jsme ji po kolik nedl. Každý dlník za-

slouží své mzdy."
„Kolik jí máte?" tázal se kupec.

„Všech tí druh dohromady?"
„Ano."

r Asi dva centy."

„Koupím všechno a dám vám 60 kr.

bez rozdílu hodnoty za libru."

„To není
%
píliš dobrý prodej, pane

Herkse," ekl Simon rozmýšleje se. „Avšak
doufaje, že až bude lépe, více mi dáte vy-
dla ti, prodám vám kávu. Kdy si ji pe-
jete míti?"

„Sluha pojede v pondlí do Bleeckhofu

u prlivu Herenthálskóho a až pojede na-

zpt, tak se u vás zastaví a doveze mi
kávu. Aspo uspoím vám vydání za dovoz."

„Díky pane, díky, z plného srdce."

Simon odcházel pln radosti, poítaje v du-

chu, co vydlal ; nebo neoekávaný tento

obchod pekvapil ho velmi píjemn. Po-

ítaje však dni, kdy kávu istili, neuinil
tak dobrý obchod; získal asi 10 zlatých.

Skoro za koupil sedadlo. Jak bude matka
spokojena ! Nebo zajisté ve své radosti

již vzpomíná starajíc se, kde jsem si pe-

níze vypjil a myšlénka, že její syn ui-
nil opt dluh, snad ji rmoutila. Ale nyní
skoro totéž vydlal; a i jinak se snad
píjmy jeho zvtší."

Srdce mu radostn tlouklo i spchal
dom, chtje matce dobré noviny zvsto-
vati. Tak spchaje již byl skoro u „Zele-

ného Koutu." Když kráel pes zahradu
mlékae Verhoevena, mnul si radostí ruce.

Ale brzy spatil otce Kateinina pracujícího

v zahrad a zdálo se mu, jakoby ho volal.
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Mléka zarazil rý do zem a šel n-
kolik krok mladíkovi vstíc.

„Dobrý veer, pane Verhoevene," ekl
Šimon

;

u zdálo se mi, že jste mne volal."

„Ovšem, rád bych s vámi vážné slovo

promluvil."

„Prosím, pane sousede, s nej vetší ra-

dostí.
"

„S radostí? teprvé uhlídáme," ekl
mléka, podepev si boky a usmívaje se.

„Prosím, rate mluviti."

„Láska jest slepá," ekl mléka. „Velmi
dobe pozoruji pravdu tohoto písloví u
naší Kateiny; nemyslí než na ženidlo a

netáže se, bude-li šastna i nešastna.
Ale otec není zamilován a když se jedná
o blaho jeho dítte, nemá býti slepým.
Díve než vaše matka, Simone, onemocnla,
souhlasil jsem s vaším satkem s Katei-
nou. Ale dnes se všechno velmi zmnilo.
Vaše matka jest pakostnicí stížena."

„Ale, milý sousede, ona se uzdraví!"

zvolal úzkostliv mladík.

„Neuzdraví se a nemže se uzdraviti,"

odvtil mléka.
„Ach! kdo to ekl?"
„Lékai, kteí lépe nemocem rozumjí,

než my. Ale poslyšte Simone, vy jste

hodný hoch. Rozvažme vc rozumn, bez
zápalu! Mže se Kateina státi vaší man-
želkou?'^

„Smilujte se nade mnou," ekl Simon
vzdychaje.

„Ne, Kateina si vezme Isidora; vás

si nemže vzíti, a jste-li rozumný, sám to

uznáte. Dejme tomu, že byste si Kateinu
vzal, nebude-li po všechen svj život služ-

kou vaší matky?"
„Služkou mé matky! o Bože!"
„Ano, nebo žena pakostnicí stížená

vyžaduje veliké pée a stále aby u ní n-
kdo byl."

„Ale, sousede, mýlíte se; mám sestru,

bude se o matku starati. Ale ostatn Ka-
teina matku tak miluje."

„Ne, to jsou zpozdilé ei, které nic

nepomohou. Kateina by mla vskutku ži-

vot otrocký a tomu nechci. Jest velmi
hezká a píliš dobrá pro takový život.

Má však na výbr a mže býti šastna a

bohatá, bude-li jen chtíti."

Simon se díval zdšen na mlékae,
jakoby ani ei jeho nevil. Rty se mu
tásly, oi leskly a bylo patrno, že má
zármutek a neví co íci.

„Vy se tváíte, jako byste s nebe
spadl,* povídal mléka. „Což mluvím ne-

srozumiteln? Kdybyste vy ml dceru ta-

kovou jako naše Kateina, pivolil byste,

aby se stala otrokyní ženy pakostnicí

stíženó?"

„Ale, pane Verhoevene, sám nevím,
nechápu, jak mžete tak mluviti ; rád bych
s vámi byl za dobré," koktal mladík pln

strachu a všecek pomaten. „Jsem jist, že

vám vera nco podobného ani na mysl
nevstoupilo."

„Nikdy není pozd dobe initi."

„Ach! jak jste se jen mohl tak zm-
niti? Ti léta tomu, co celé okolí naše ví,

že vaše Kateina mi zasnoubena jest, a

že rodie souhlasí. A nyní byste byl tak

krutým a zbraoval nám? Ale Bože mj,
to byla by naše smr! K

„Hlouposti!" Iruel mléka, pranic

nejsa dojat. „Opakuji otázku: Kdybyste
vy ml dceru takovou, jakou jest naše Ka-
teina, pivolil byste, aby se stala ot ro-

kyní
v
ženy, pakostnicí stížené."

Šimon neodpovídal; svsil hlavu a

jenom pohyb úst dosvdoval beznadj nos,
jež mu srdce svírala.

„Dobe vím Simone, že vás netší u-

pustiti od dívky, jakou jest Kateina,"

ekl pan Verhoeven.
„Ale Kateina, nebohá Kateina, bude

z nás nejnešastnjší," vzdychal mladík.

„Myslíte? Ne, ve dvou msicích se

vdá."

„Vdá? Ve dvou msících?" opakoval

Šimon, všecek polekán a do zadu ustupuje.

„Ano, bude bohatá a šastna, bude

milostpaní a všichni obané jí budou zá-

vidti krásné šaty, jež bude míti. „Ach!

mj Bože! Isidor Pommedepin."
„Ano, uhodl jste, milý píteli; Kate-

ina bude paní Pommedepinovou."
Jinoch již nepochyboval o svém ne-

štstí; nebo vdl, že se mže státi, co

se nyní již skoro uskuteuje. Slzy mu
kanuly z oí; ale konen potlail svou

beznadjnos a jakoby lhostejn ekl:
„Pane Verhoevene, vy mne nyní proto od-

mítáte, ponvadž jsem schudl a mám ne-

mocnou matku. Myslíte, že bych nepijal

ruky vaší dcery, kdybyste vy schudl a

byl pakostnicí stížen? Neodvažujete se

nco podobného o mn íci ! Za mne máte,

víte-li? Ach ! Kdybych ml ve dne v noci

pracovati, byl bych šasten, kdybych opla-

titi ml vám lásku a uznalos vaší Kate-

iny. Nebo jest velmi úslužná a mnoho
dobrého mé matce proukázala

;
nebyla by

otrokyní mé matky, ale dcerou.
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„Však jinak bude mhrviti, až se dozví,

kdo žádal o ni."

„Bute ujištn, že odmítne."
„Co škodí? Vím dobe, že jest tvrdo-

hlavá; ale já jsem ješt tvrdohlavjší.
Bude plakati, naíkati : za dva msíce se

bude jmenovati paní Pommedepinovou a
podívám se, kdo tomu zabrání. 44

Mladík potichu nco mluvil, patrn
zápase sám ssebou. Sebrav však všechny
své síly k posledním slovm, sepjal ruce,
pozdvihl k mlékaovi a prosil: Ach pane
Verhoevene, srdce mi pukne bolestí

;
kdy-

byste vdl jak bude Kateina naíkati,
jak bude bolem a strachem stížena

!

„Strachem? co tím neslité?
„Ano, strachem a nevolí. Nebo ne-

miluje Isidora, naopak nechce ho ani vi-

dti. Vaše Kateina jest samá dobrota;
má duši práv tak krásnou, jako obliej.
A vy byste ji chtl pinutiti ku satku
s mladíkem, jenž jest hrbatý, nezdravý,
má oi ervené a nosí zelené brýle; jenž
jest všecek škaredý, mimo to lehkomyslný

;

slovem všichni vdí, že jest špatný lo-
vk ! Myslíte, že vám bude Kateina kdy
žehnati, když dít tak jemné a mírné po-
vahy odsoudíte žiti s mužem jí veskrze
odporným ? Ne, její hlas bude k nebesm
pronika ti, ponvadž otec, chtje její štstí
založiti, obtoval ji k vli penzm, po-
slouchaje jen tajných cit své duše."

Hlas tásl se mladíkovi a i sám mlé-
ka byl dojat a smutn svsil hlavu.

„O pane Verhoevene, mjte slitování

!

Dovolte, abych si vzal Kateinu. Jsem
mlád, budu pracovati, vyzískám v ob-
chod. Uiním vaši dceru šastnu; bude
míti ráj na zemi. Vás pak budu ctiti a
milovati nejen jako svého otce, ale i do-
brodince. Budu vám blahoeiti až do své
smrti! 44

„Myslím Šimone, že mi také koupíte
klobouk s peím. Zdá mi se, že oekáváte
výhru. Ale ..."

„Mluvte, drahý sousede, mluvte!"
„Dobe, i jinak mžete obdržeti mé

svolení ku svatb s Kateinou; tím spíše,

když lékárník ješt mého slova nemá."
„Poslouchám se srdcem tlukoucím."
„Rozhodn nechci a nedovolím, aby

moje dcera byla služebnici vaší nemocné
matky. Kdybyste se mnou souhlasil, snadno
byste obdržel mé svolení."

„Souhlasím, pane Verhoevene; vy-
slovte, co míníte."

„Dejte matku do nemocnice, Šimone."

Bylo chvíli posvátné ticho. Mladík
zbledl jako smr. Jakmile byl schopen
slova, pomalouku úzkostliv mluvil, jako

lovk, který se bojí nco íci

:

„Mou matku do nemocnice? Do ne-

mocnice, mou matku! . . . mou matku!"
„Ale, co jest to neobyejného? Jest

mnoho lidí, kteí tak iní. Ci jest vaše

matka nco lepšího, než sto jiných lidí,

kteí jsou v nemocnicích?"
„Cože?" zvolal Šimon, všecek se tesa

z toho pohanní
;
„matku mám dáti do

nemocnice? Pracovala až zdraví pozbyla,

chtjíc syna uživiti a syn, maje se matce
odmniti, by jí ekl ;

„Jdte do nemocnice,
bute vzdálena od dtí, mezi cizími lidmi,

bez rodiny, bez svobody, jako chudá že-

braka, a aby tam zapomenuta zemela?
Plakal bych; bolest by mne zniila; tato

urážka probouzí sílu mých slz. Myslíte, že

bych se stal katem své matky! Poslyšte,

pane Verhoevene, vte mi ; než bych si

vzal Kateinu s takovými podmínkami,
radji bych ji opustil; neb bych usmrtil

matku, kdybych jí ekl : Jdte do ne-

mocnice !"

„Ale, Šimone, ješt slovíko. Dokáži
vám."

„Ne, ani slova více
;

padni oko nebo
zub ! Jen myšlénka na nco takového a

obchází mne mráz po všem tle." Mladík
byl všecek bez sebe; ale místo slz jiskil

oima a bylo vidti, že se pemáhá, že

jest zimnin rozechvn a velmi podráždn.
„Pro odmítáte ruku Kateiny?"
„Ach ne ! neodmítám

!

„Nuže! pošlete matku do nemocnice!"
„Nikdy! Eadji zemru!"
„Inu dobe, mžete volifci. Moje po-

slední slovo jest neodvolatelné; budete-li

svéhlavý, budu já ješt svéhlavjší. Až do
zítka do osmi hodin ráno dávám Vám
lhtu na rozmýšlenou. Neobdržím-li od-

povdi píznivé, pak jest neodvolateln
ustanoveno, že Kateinu za cho neob-

držíte."

„O! prosím vás, netrapte mne tak

krut !

a

Mléka se na podpatku otoil ; obrátiv

se vidl Simona, jak má ruce sepjaty a

prosí o smilování. Ale nedbal na nho a

pravil : „Znáte podmínky ! Nechci více

nieho od vás slyšeti ! Máte své štstí ve

svých rukou ; chcete-li je nohama šlapati,

ite po svém. Já budu také initi po
svém! S Bohem! 4*

Šimon se z místa nehýbal a díval se
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za ním, ani neveda, co by mel dlati.

Potom se obrátil k domovu; ale jako by
se lekl myšlénky objeviti se v pítomnosti
své matky, obrátil se a šel nazpt k msta .

Šel „dlouhou" ulicí okolo veejných sadv
„Arbalétrierských" až pibyl do Heren-
thalsu, kde se pomalu v úplné samot pro-

cházel, všecek zamyšlen, a sám ssebou
rozprávje.

astji byl pemožen city a plakal;

ale brzy zase se vzpamatoval a všechnu
bolest pemohl. Vyvolil si samotu, aby
mohl erpati útchu pro svou zoufalos.

Matka nemla nic zvdti o jeho neštstí

;

aby ji velmi nezarmoutil a do srdce me-
em neranil. Ješt nebylo všechno ztra-

ceno; pan Verhoeven ješt rozsudku ne-

vynesl. Vdl, že podnikavá Kateina se

tak snadno nevzdá.

Když pak myslil, že již bude moci
ped matkou svj strach a bol zakryti,

obrátil se k domovu. Aninka plna radosti

.pišla mu naproti
v
a volala na podávajíc

mu ruku: „Ach, Šimone, jakou jsme mli
celé odpoledne rados ! Byla zde Kateina
a vozila mne v krásném sedadle i po za-

hrad a maminka jest velmi spokojena."
Šimon dítti nic neodpovídal, ale šel

pímo k matce a objav ji vesele ekl

:

„Matko, vydlal jsem dnes 10 zlatých.

Pospšme si, abychom kávu brzy vyistili,

nebo sluha pana Herksa si pro ni v pon-
dlí pijede.

„Jak se máš Simone?" tázala se matka.
„Hlas tvj jest tak smutný."

„Nevím matko," odpovdl váhav;
„bolí mne hlava ; ale nic neškodí. Spchal
jsem, byl jsem tak šasten; pišel jsem
všecek uhát do zásobárny a zachladil se."

„Dobré dít," ekla matka, „lehni si.

Aninka uvaí aj a brzy se uzdravíš."

„Není teba m atko ! Hlava mne brzy
pestane boleti. Budu ješt pokud svtlo
istitikávu. Neb jakmile bude tma, pjde-
me hned spat."

Mezitím co pracoval, astji se na
nho matka starostliv podívala a oslovila

ho ; ale ani ji neslyšel, všecek jsa zamyšlen.
Také dala Anince znamení, aby nic ne-
mluvila, že bratr njak zarmoucen jest.

Jakmile slunce zašlo za oblaky, šli

všichni spat. Matka myslila s nepokojem
na synovu chorobu. Šimon pak ve své
svtnici potichu plakal.

(Pokraování.)

Za vlast.

Mocný Pane na nebi,

vlas mou v lásce mj,
pi slávé a svobod
ji vždy zachovej

!

Palmu míru rozesti

eskou nad zemí,

v svornosti a národ mj
žije se všemi.

Ctnostem a se zasvtí,

píjme starý mrav,

aby Cech byl po vky
duchem, tlem zdráv.

Když nám hrozí nepítel

chrabrost v údy vlej,

eský národ k vítzství

ve a zachovej ! J. Ježek.

Málomocný msta Aosty.

Od hrabte Xaviera de Maistra.

Severní ást msta Aosty jest skoro

pusta a zdá se, že nikdy nebyla hust
obydlena. Lze tam vidti zoraná pole a

pastviny, které po jedné stran jsou ohra-

zeny starožitnými valy, jež si byli ímané
ku ochran tábora zídili, a z druhé strany

zdmi nkolika zahrad. Blíže mstské brány
spatíš zíceninu starého hradu, ve kterém
hrab René de Chalans, lze-li totiž viti
podání lidu, štván líticemi žárlivosti v

patnáctém století princeznu Marii Braganc-
skou, svou nevstu, hladem umoil : odtu
název „Bramafan" (což znamená kik z

hladu), jak íká zámku okolní lid. Toto
vypravování, jehož zaruenost lze popí-

rati, iní tyto zdi zajímavými pro citlivé

osoby, jež by mu daly víry.

O nkolik set krok dále stojí ty-
hranná vž, opená o starou ze, vysta-

vná druhdy ze mramorových balvan:
íká se jí „vž hrzy," ponvadž lid ví,
že ped asy v ní bydlili duchové. Staré

babiky z msta Aosty se dobe umí pa-

matovati, jak vídávaly za temných nocí

odtamtud vycházeti vysokou bílou paní,

jež držela v ruce lampu.
Jest tomu asi patnácte let, co tato

vež byla na rozkaz vlády opravena a ná-

spem obehnána, by byla obydlím málo-
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mocného a odlouila ho od veškeré spo-

lenosti lidské, zaež mu opatila všecky
píjemnosti, jaké jen její smutná poloha
mela. Nemocnice sv. Mauricia musila pe-

ovati o jeho stravu, koupili pro nho též

trochu nábytku a potebné nástroje, by
mohl vzdlati zahradu. Zde tedy žil po
dlouhou dobu sám sobe vydán, po celý

as nevida nikoho mimo knze, jenž nkdy
mu pinášel potchu náboženskou a pak
lovka, který každého téhodne mu pi-
nášel z nemocnice potravní zásoby.

Za války v Alpách roku 1798 vojín
jakýsi, jenž se nalézal v posádce msta
Aosty, náhodou kráel kolem zahrady má-
lomocnóho a že byla branka otevena,
vstoupil do ní.

Zastihl tam lovka jednoduše od-
ného, jenž open jsa o strom ponoen byl
ve hluboké pemýšlení. Na hluk dstojní-
kových krok zvolal smutným hlasem ne-

obrátiv se a nepohledná na :

„Kdo je to a co mi chce?
„Odpuste cizinci," odpovdl vojín,

„jenž se snad dopustil smlosti dada se

svésti vaší krásnou zahradou, který však
nikterak nemíní býti na obtíž."

„Nechote dál," odpovdl obyvatel
vže dávaje mu znamení rukou, „nechote
dále ; nebo blízko vás stojí nešastník ma-
lomocenstvím postižený."

„A jest vaše neštstí jakékoli, ne-
odejdu," odvtil urit vojín, „jestli však
pítomnost má jest vám obtížnou, ochoten
jsem se vzdáliti."

„Bute mi tedy vítán," ekl malo-
mocný najednou se otoiv, „a když jsem
se vám ukázal, zstate tebas, budeteli
míti k tomu odvahy."

Vojín stál chvíli nepohnut v úžasu a
hrze nad tím nešastníkem, jejž malomo-
cenství zúplna znetvoilo.

„Rád bych zstal, kdybyste pijal ná-
vštvu lovka, kterého sice jen náhoda
sem pivedla, jejž však nyní hluboký zá-
jem zde poutá. u

„Zájem ! Já jsem vždycky vzbuzoval
jen soustrast."

„Byl bych šasten, kdybych vás mohl
potšit,*' ujal se dále slova vojín.

„Jest to pro mne vpravd velikou u-
dálostí spatiti lidi, slyšeti zvuk hlasu lid-

ského, jenž, jak se mi zdá, pede mnou
prchá."

„Dovolte mi tedy, abych si s vámi
chvilku pohovoil a prohlédl si vaše obydlí."

„Milerád, budeli vás to bavit."

Po tchto slovech dal si malomocný
na hlavu klobouk se širokým okrajem,
jenž mu zakrýval obliej.

„Pojte," pokynul mu, „tímto smrem.
Pstuji nkolik záhonk kvtin, jež se

vám snad zalíbí
;
najdete tam mnoho vzác-

ných. Obstaral jsem si semena všeeh tch,
jež divoce rostou v Alpách a pokusil jsem
se je zušlechtiti."

„Skuten zde rostou kvtiny, jakých
jsem jakživ nevidl."

„Všimnte si," upozoroval ho ma-
lomocný, „tohoto trsu rží; jest bez trní

a roste jen na výšinách alpskýAi\ ale již

ztrácí tuto svou vlastnost, cím více se p-
stuje a rozmnožuje. — Líbí-li se vám n-
které z tch kvtin, mžete si je vzíti

beze všeho strachu, že byste se nakazil.

Zašil jsem je, rád jsem je zaléval, ale ni-

kdy jsem se jich nedotkl."

„Pro pak V otázal se vojín.

„Bál jsem se je poskvrniti a mimo to

nemohl bych potom již nikomu je na-

bídnouti."

„A pro koho jsou?"
„Lidé, kteí mi pinášejí potravní zá-

soby zcela bezstarostn si z nich váží ky-

tice. Nkdy též i dti z msta se objeví

u branky mé zahrady. Tu hned odeberu
se do vže z obavy, bych je nepodsil
anebo jim neuškodil. Vidím je. any po-

skakují kol mých oken a trhají mi kv-
tiny. Když sem pijdou, podívají se na
mne nahoru a se smíchem mne pozdravují

„dobrý den, malomocný," což mne pon-
kud potší."

„Máte zde velmi pkný výbr: révy
a ovocné stromy rzných druh."

„Stromy jsou ješt mladé," ekl ma-

|

lomocný, „sám jsem j« sázel jakož i révy,

které se onou nyní po té starožitné zdi,

j

na níž se rád procházím : jest to mé za-

milované místeko. Vystupte vzhru po
tchto kamenech; iní žebík, jejž jsem
sám stavl. Pidržujte se zdi."

„Rozkošné zátiší \

u zvolal vojín stanuv

i nahoe. „Jakoby stvoené pro úvahy sa-

motáe."
„Já je také velice miluji ; odtu vi-

[

dím rovinu a dlníky v polích; vidím vse.

co se na pastvisku dje, sám nejsa od ni-

koho pozorován."
„Divím se tomu velice, jak tento kou-

tek jest tichý a opuštný. Jsme pece ve

mst a pec by každý ml za to, že se

nalézá na poušti."

„Samota není vždycky v lese a mezi
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skalami. Nešastník jest všude sám," za-

hovoil smutn malomocný.
„Jaké pak nehody vás zahnaly do to-

hoto ústraní ? i narodil jste se v tomto
kraji ?

u

„Narodil jsem se na behu moském
v knížetství Oneglia, zde bydlím teprve
patnácte let Co pak se týe píbhu mého
života, mohu mluvit jen o nekonené ad
samých útrap."

„Zil jste vždycky tak sám?" zeptal

se vojín tišším hlasem.

„Již jako dít ztratil jsem své rodie,
jichž jsem nikdy nepoznal ; nestra pak,

která mi jediná zstala, zemela ped de-

síti roky. Pítele jsem n:ml nikdy."
„Ubožáku!"
„To jsou soudy Boží!"
„A jak se jmenujete, prosím vás?"

ekl zase po chvilce dstojník.
„Ach, mé jméno jest strašné ! íkají

mi Malomocný! Svt nezná jména mé ro-

diny ni jména, jež jsem na ktu s v. dostal.

Já jsem Malomocný. To jediné jméno,
jež mi dali dobrotiví lidé. Kéž na vky
chtli zapomenout, kým jsem!"

„Sestra, kterou jste ztratil, žila s vámi ?"

„Bydlila se mnou po pt let v témž
píbytku, v nmž mne nyní vidíte. Jsouc
stejn nešastna jako já, sdílela se mnou
mé útrapy, já pak snažil jsem se zase u-

mírniti její bolesti."

„A ím jste se zabývali v této úplné
samot ?

"

„Zamstnání samotáovo musí býti

velice jednotvárné pro lovka ze svta,
jenž štstí své nalézá v inném život
spoleenském."

„Ach, málo znáte svt, v nmž jsem
nikdy ukojení nedošel," odpovdl trpce

vojín. „Nkdy se zúmysln svta straním
a možná, že mezi našimi zásadami jest

více podobnosti nežli si myslíte; a proto

pec doznati musím, že vná samota mne
dsí; sotva si nco takového mohu ped-
staviti."

„Ten kdo miluje jizbu svou, nalezne

mír. Následování Krista nás tomu uí.
Zaínám zakoušeti pravdu tch potšných
slov. Ostatn pocit samoty oslazuje práce.

lovk, jenž pracuje, není nikdy zúplna
nešasten, já jsem toho dokladem. Pokud
jest teplé poasí, vzdlávám zahradu a

kvtinové záhony, což mi všechen as za-

bere; v zim pletu koše a rohožky; pra-

cuji, abych si poídil šaty; každého dne
ze zásob, jež mi chudobinec posýlá, si pi-

pravuji pokrm a ostatní hodiny, jež mi
práce volny ponechává, trávím na mo-
dlitbách. Tak mi plyne celý rok a když
pešel, tu se mi zdá, že byl ješt píliš

krátký."

„Nedivil bych se, kdyby vám byl
dlouhým jako celé století."

„Pro nehody a bolesti se zdá, že chvíle

jsou dlouhé, léta však sama tekou vždy
stejn rychle. Ostatn i nejnešastnjší
lovk požívá zvláštní rozkoše — což o-

všem obyejní lidé nemohou pochopiti —
totiž té, že žije a dýchá. Všecky letní dny
trávím zde na tomto míst, vdýchaje do
sebe istý vzduch a hled na krásnou pí-
rodu

;
mé myšlénky bloudí neustále, jsou

neuritý; smutek, jenž na mé srdce uléhá,

neutlauje je ; oi mé probíhají rovinou

a skalami, které nás obkliují ;
rzné po-

hledy ty tak se mi vtiskly v pam, že

jsou takoka ástí vlastní mé bytosti a

každá ást krajiny jest mým pítelem, na
nhož se denn se zálibou dívám."

„Já sám jsem zhusta nco podobného
zakusil, pisvdil mu vojín. „Když boles
celou svou tíží mi padla na prsa a když
jsem nenalézal v srdci lidském to, po em
práhlo srdce moje, tu vždy mne potšil

pohled na pírodu a vci bezživotné ;
cítil

jsem náklonnost ku skalám a stromm a

zdálo se mi, že všecky stvoené bytosti

jsou pátely, jež mi Bh dal."

„Vy mne velice zajímáte/' pravil vo-

jín dále. „Piznávám se, že jsem si nikdy

ani nepedstavoval takový stav, v jakém
jste vy. Ale míním, že vám byl život lehí,

pokud' jste ml ješt sestru na živu u

„Jediný Bh ví," odpovdl skoro pro

sebe malomocný, „co jsem ztratil úmrtím
své sestry. — Ale nebojíte se, že jste tak

blízko mne. Posate se sem, na tento ká-

men, odejdu zde za toto listí a tak bude-

me moci hovoiti nevidíce si do tváí."

„I pro to ? Nikoli nechote ode mne,
sednte si jen podle mne," namítl dstoj-

ník a pohnul bezdn rukou, jakoby se

chtl ujati ruky malomocného, kterou tento

schváln odtrhl.

„Neopatrný love, vy jste se chtl

chopiti mé ruky !"

„Nu, co na tom, byl bych vám ji u-

pímn stiskl."

„To štstí by se mi bylo poprvé stalo,"

odvtil smutn nešastník, „mn nikdo po-

sud nestiskl ruku."

„Jakže," ekl dstojník pekvapen,
„mimo sestru, o níž jste se mi zmínil,
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nemel jste nikdy žádného svazku, nikdo
vás nemiloval z lidí vám podobných?!"

„Na štstí lidstva není na této zemi
nikdo mn podobný . .

."

„To strašné!- vzd3'chl hluboce vojín.

„Odpuste mi, soustrastný cizince, bude
vám známo, že nešastní rádi mluví o

svých nehodách."
„Mluvte jen, mluvte, zajímavý muži,"

vskoil mu vojín do ei. „fiekl jste. že

sestra vaše druhdy s vámi žila a pomáhala
vám snášeti vaše útrapy,"

„Ona byla posledním svazkem, jímž
j:sem lnul ješt ku spolenosti lidské/' jal

se voln vypráveti ubožák. „Bohu se však
zalíbilo petrhnouti svazek ten a nechati
mne samotná ve svt. Její duše byla
hodna nebe, ve kterém pebývá a její pí-
klad mne podpíral proti malomyslnosti,
jež mne po její smrti navštvuje. Ale ne-

žili jsme v té rozkošné dvrnosti, jakou
si vždyck}' pedstavuji a jež by mla po-
jiti dva nešastné pátely. Druh našich
nemocí zbavil nás této útchy. A když
jsme se spolen ku modlitb sešli, varo-
vali jsme se vzájemn na sebe pohlednouti,
aby pohled na naši chorobu nevytrhoval
nás z pemýšlení; naše zraky odvážily se

setkati se jen v nebesích. Po modlitbách
odcházela sestra obyejn bu do své ko-
mrky nebo do oešin, které ohražují naši
zahradu a tak žili jsme skoro stále od-
dleni od sebe."

„Ale pro pak jste se tak krut na-
vzájem ksob chovali?" namítl dstojník.

„Od té doby, co má sestra byla za-

chvácena nakažlivou nemocí, které celá

naše rodina podlehla a kdy jala se se mnou
sdíleti samotu, od té doby jsme se nevi-
dli ; strašn se zhrozila, když mne poprvé
spatila. Strach bych ji nepodsil, strach
ješt vtší, bych její útrapy sblížením ne-
zhoršil, mne nutil, abych vedl tento smut-
ný život. Malomocenství zasáhlo jí pouze
prsa a choval jsem tudíž ješt trochu na-
dje, že se vyléí. Zde vidíte zbytek stro-

mového plotu, jež jsem nikdy nepistiho-
val : byla to jakási ohrada mezi námi, jež

dlila zahradu ve dva díly. Po každé stran
jsem založil dv stezky, na nichž jsme se

mohli procházeti a pospolu hovoiti, aniž
jsme se vidli a k sob se piblížili."

„Tedy nebe vám chtlo i tch nkolik
radostí ztrpiti," ekl vojín zamyšlen.

„Aspo jsem nebyl samoten
;
pítom-

nost mé sestry vlévala život do této sa-

moty. Slyšel jsem její kroky v této pu-

stin. Když jsem záhy zrána vyšel k mo-
dlitb pod stromy, ta otevela se zlehka

branka ve vži a hlas mé sestry se mísil

s hlasem mým. Veer pak, když jsem za-

léval zahradu, procházívala se nkdy pi
západu slunce zde, na tomtéž míst, kde
nyní s vámi hovoím a videi jsem, jak

její stín stídav se vznáší po mých kv-
tinách. — A když jsem ji nevidl, spa-

toval jsem pece všude stopy její pítom-
nosti. Nyní již se mi nepihází, bych na-

lezl na cest utržený kvítek nebo nkolik
šeíkových vtviek, jež tam byla ztratila.

Jsem samoten . . . Okolo mne není již

ani života ani pohybu, stezka, jež vedla

k oblíbenému jejímu koví, již dávno za-

rostla travou. Akoli se nezdálo, že by se

se mnou zamstnávala, mla neustále na
zeteli vše, co by mi mohlo uiniti rados.

Když jsem 36 vrátil do své jizby,

asto jsem byl pekvapen vázou erstvých
kvtin, nebo nkolika kousky krásného
ovoce, jež sama byla vypstovala. Já jsem
se neodvážil prokázati jí tytéž služby, ba

prosíval jsem ji, by již nevcházela v mou
svtnici, ale kdo mže klásti meze lásce

sesterské? Jedna píhoda vám s dostatek

vylíí její píchylnost ke mn.
Jedné noci jsem prudce chodil ve své

svtnici trápen hroznými bolestmi. O pl
noci jsem si sedl, abych si odpoinul a tu

jsem zaslechl lehký šum u dveí. Piblížím
se k nim a naslouchám a považte si mé
pekvapení. Byla to sestra, jež se na prahu
k Bohu modlila. Zaslehla mj náek. Jsouc

jemná bála se mne, ale pišla, by mi v

pípadu poteby ku pomoci pispla. Slyšel

jsem, jak potichu odíkávala: „Smiluj se

nade mnou, o Bože . . .

u Klekl jsem na
kolena u dveí a nevyrušuje ji, sledoval

jsem její slova. V oích ml jsem plno slz,

nebo kdo by nebyl dojat takovou náklon-

ností? Když jsem myslil, že s modlitbou

jest u konce, ekl jsem jí potichu ; S Bo-

;
hem sestro, s Bohem, odejdi, cítím, že jest.

mí lépe. Bh ti požehnej a odpla ti tvé

|

milosrdenství/ Ona v tichosti odešla a

j

jeji modlitba byla bezpochyby vyslyšána,

!
nebo jsem usnul na nkolik hodin tichým
spánkem."

„Jak smutnými vám byly as ty prvé

dny po smrti vaší drahé sestry/ podotkl

soustrastn vojín.

„Po dlouhý as byl jsem v jakémsi
ochrnutí smysl, že jsem nepocítil rozsahu

svého neštstí. Když konen jsem se opt
vzpamatoval a byl jsem s to, bych po-
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soudil svj stav, div že jsem se neminul
rozumem. Tato doba jest dvojnásob pro
mne smutná: pipomínáš mi mé nejvtší
neštstí a zloin, jenž by je byl následoval. 4*

„Zloin namítl vojín. „Myslím, že
nejste ani zloinu schopen."

„Jest to smutná pravda," ekl malo-
mocný zasmušile, „a cítím, že, až vám vy-
líím tuto dobu svého života, ztratím mno-
ho u vás na cen, ale nehodlám se initi
lepším nežli jsein a vy odsoudiv mne snad
mne politujete. asto již mi pišlo na mysl
v návalech zasmušilosti, abych se zbavil
života, ale strach ped Bohem mne vždycky
zdržel, když tu náhle událost zcela oby-
ejná, o níž bych nikdy nebyl ekl, že by
byla s to, by mne z rozvahy vyrušila,
málem by mne byla na vky zatratila.

Cekalo na mne tehdáž nové hoe."
(Dokonení.)

Rozhled

po missiích svaté katolické církve
v roce 1884.

Podává Boh. Hakl, dk. v Hoicích.

Nej krásnjší a nejvznešenjší úkol naší

doby, kterýž mnohé slabosti a mnohá po-

blouzení v djinách lidstva svým asem
napraví, jest nade vši pochybnost onen,
jejž si položilo svaté nadšení katolických
národ, aby kesanskou osvtu a vzdlanost
i tm národm, kteí až dosud neznámí
jsou a ve stínu smrti duchovní sedí, do-
nesli. Vtšího dobrodiní pohanskému ná-
rodu, který ve tmách povry a pohanské
modloslužby se nalézá, nemže prokázáno
býti

;
le když ku poznání pravého Boha,

a toho, kteréhož poslal, Ježíše Krista, pi-
veden bývá.

Proto povzbuzuje církev svatá hrdin
takových, kdož, puzeni láskou, svatému
dílu obtovati se chtjí: proto provází po-
žehnáním svým poínání jejich. Ano, svatá
církev sama obtuje krev, modlitby a almuž-
ny dtí svých ku spasitelnému úelu tomu,
a nám jest v tomto rozhledu, jejž na za-

átku každého roku o svatých missiích u
veejnost podáváme, zaznamenati nový
prospch a novou dráhu, již missionáská
innost svaté katolické církve po veške-
rém svt nastoupila.

I. Jestliže vlády katolických národ
v Europ až dosavad toho se nezekly,
jaksi nedvrn pohlížeti ku katolické cír-

kvi; jestliže až dosud i Nmecko neuinilo
rozhodného kroku, aby s církví v míru a
pokoji žilo, akoli více než tetina jeho

dtí k téže církvi se piznává a vrnými
obany a dtmi téže íše nmecké jsou :

pece všude blahodárný vliv nynjšího
svatého otce jakožto hlavy církve a ná-
mstka Kristova se jeví. Nejvyšší pastý
více než kdy jindy veškeru církev v sob
zahrnuje a spojuje ;

pátelé s toužebností,

nepátelé s bázní ekají na slovo z vele-

moudrých jeho úst, a v dob, kdež proti

všeliké moci a právu vrchnosti (autorit)

se bojuje, jedin duchovni moc jeho všude
a ode všech uznávána jest.

Vznešenou stálostí svou a pevností

vle, kterou s moudrostí a opatrností pa-

stýskou spojuje, vešel svatý otec Lev XIII.

posledn i se Švýcarskem v pátelské (di-

plomatické) vyjednávání, a což již za dlou-

há léta se nedlo a eho ode vzniku pro-

testantismu svt nevidl, vyslanec jeho

vyjednával pímo s republikánskou vládou

švýcarskou. — V krátkém ase vyšle své-

ho posla (nuntia) opc do Belgie, jemu tak

velice milé a drahé, kdež sám druhdy vy-

slancem býval a svatou stolici zastupoval.

Snad není daleka ani doba, kdyže vy-

slanci tohoto bezbranného mocnáe ku
dvoru ruskému i anglickému pístup míti

budou.
Konen psobnosti a moci jeho po-

cítno i v Caihrad. Není dojista nic do-

jímavjšího nad rozmluvu, jižto za posled-

ních dob ml papežský poslanec (delegát),

nejdst. p. Rotelli, s nejvyšší hlavou islámu,

sultánem tureckým; nic lichotivjšího nad
slova, jež A.bdul Hamid, císa turecký, pi
této píležitosti byl pronesl.

Tento panovník, jejž bychom my Euro-

páné rádi nevzdlaným býti se domýšleli,

poznává lépe, než národové, již vzdla-
nými ili civilisovanými býti se nazývají,

že církev jediná trny udržeti mže ; na-

zývá katolické své poddané svými nejver-

néjšimi dtmi a dkuje Lvu XIII., že u

tch náboženských spoleností, jež vlád
jeho podízeny jsou, jako smíre* moude si

vede, blahodárn psobí a si poíná. Slo-

vem, více-li než kdy jindy za dn našich

poslušnost mizí, a duch pýchy a vzpoury
ím dále více na povrch vystupuje : kato-

lická církev vdcm a velitelm národv
výbornou školou pokory, poslušnosti, úcty

ku vrchaostem a poddanosti býti se o-

svluje.
Nejvyšším pastýem a námstkem Kri-
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Stovým želmáni a povzbuzováni jsouce,

pokraují vrovstovó v Europé ve svém
spásonosném a pokojném díle bez pestání
dále. Protestantští národové je snášejí, ano
druhdy i pátelsky k nim se mají a je do

svého stedu pijímají a usnadují jim
obtížnou jejich práci tím, že jim v hojné

míe, ano i štde pohostinství prokazují.

Zatím co nejdst. pan biskup Mermillod

ve staroslavném paláci svých pedk ve

svém sídle Lausanne ve Švýcaích prote-

stantskou vládou jakožto biskup vítán jest,

a co zde v den posvcení blahodárného
ústavu (hospitia) ku množství lidu, který

všecek tém z jinovrc se skládá, ení
a mluví : staví missionái v Hollandsku,
Švédech, Dánsku a Norsku chrámy a káží

Ježíše Krista uprosted protestantského

státu, kterýž ústy i samých svých pastý
pln hrzy vyznává, že jejich vcení víry a

nevra ili rozumenství (rationalism) jedno

a též jest.

V Bulharska konen svatá vláda cír-

kve ili hierarchie opt jest obnovena a
nejdst. pan Paoli (zemel nedávno ve
Vídni), osvícený a oblíbený arcibiskup
Bukureštský, vysvtil nedávno u pítom-
nosti dvoru ješt rozkolnickóho onen vzne-
šený, arcibiskupský chrám (kathedrálu),

který, dá Bh, snad uzí, kterak tyto ze-

m, od tolika století rozkolem zachvácené
a do nho v tažené, opt ku pravé církvi

se navrátí.

Jsou ovšem i stíny na obraze, jejž

jsme tuto nakreslili ; mnoho mdloby, ne-

tenosti a nevdku spatuje se mezi ná-
i rody, jež matka církev na loktech svých

odchovala, kéž vždy zachovali kesanskou
lásku, jakožto hradbu a štít poslední. My,
kteíž tyto ádky píšeme a svdky jsme in

I

tak statených a vznešených, rádi neji-

stotu budoucích as objasujeme slovy
podivuhodného biskupa, který i missioná-
em a mnenníkem byl, a kterýž pravil:

„Rozšiováni víry jedenkráte Europu ve zlých

!

dnech zachrání." (Pokra.)

i

DOPIS.

Z Prahy v beznu 18b5.

|
(Exercicie v kniž. arcib. seminái.)

(DokoD.) Pán Ježíš uzdraviv nemocného u ,

: rybníka, ekl jemu : „Jdi a neheš více, aby '

t se ti horšího cos ješt nepihodilo;" vzkísiv!

však mrtvého, neekl nieho, ehož píinu sv.

eho vykládá, že nebylo z mrtvých vzkíšené-
mu potebí napomenutí, ana jemu smrt sama
byla varovatellíyní. I nám bud.ž vzpomínka na
smrt napomenutím: „Žij tak, abys mohl kaž-

dého dne umíti;" žc smr pijde, víme; kly
pijde? jaká bude? toho nevíme. Každý den

mže býti našim posledním; smr mže zastih-

nouti nás pi pluéní povinností knžských
;

bda tomu, kdo by umíral v tžkých, smrtel-

ných híších; všecky sku ky jeho budou žalobci

i svdky: „opera manuum tuarum sumus," „jsme
dílo rukou tvých;" u trnu soudce vného
zjeveno bude, kolikrátkoli takový knz nehodné
ob ncjsvetjší obtoval a kolikritkoli svatý-

mi svátostmi v tžkém híchu pisluhoval.

Protož bume stále pipraveni ; každá svatá

zpov budiž taková jako by byla poslední na-

šeho života. — Po smrti bude soud ; jeden

bude hned, o emž nám dávají svdectví slova:

„umel bohatec a pohben jest v pekle, umel
i Lazar a duše jeho nesena od andl do lna
Abrahamova." Druhý pak soud bude všeobecný.

Hrozný bude soud knze nehodného ! Proto
hleme pokud as, abychom v Pánu shledali

soudce milosrdného, pokud nám svítí msíc
jasný — Blahoslavená Bohorodika a hvzdy
nebeské — svatí, vzývejme je, a za nás oro-

dují u Pána. Vmysleme se dle píkladu sv.

Františka Borgie astji do trest vných
; on

v duchu sestupoval denn do propastí pekel-

ných a vracel se odtud horlivjším knzem. —
0 knéžích praví sv. Jan Zlatoústý, že velmi

mnoho jich vn blažených, ale více ještvn zavržených. A které muky muií knz
zavržený trpti v pekle? Trest ztráty; on ztra-

til Boha, od Toho jehož denn požíval zavržen
jest, a trest druhý? „Muím se v tomto pla-

meni" volal bohatec v podobenství. A knz
bude trpti více než kdo jiný : mocní mocn
trýzn trpti budou." Alaje na duši nezrušitelué

knžské znamení, bude ode všech poznán, po-
znají ho i i ti, kterým kázati ml nebo kázal

a budou jemu vnou výitkou. — Jako Petrv
hích tžký byl, tak jest tžký hích klerika,

knze. Však Pán z milosti své nesmírné Pe-
trovi odpustil, — a nezmínil se mu o poklesku
jeho, když po vstání z hrobu se jemu zjevil

;

1 nám odpustí, budeme-li jako Petr hích
svých želeti. Není jednoho, kterého by nám
nechtl nebo nemohl odpustiti. — Však knz
nemá pouze býti hích prost; on má se ctuo^tmi

ped jinými vyznaovati
;
vždy jest nad jiné

povýšen tím, že dal jemu Bh ásC své moci.

Patriarchové mohou se za lid pimluuvati, xMa-

ria Panna a svatí orodovati, ale moc híchy
odpustiti uemá nikdo než Bh a katolický knz,
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Jeho ruce mají býti cisty jako ruce Kristovy,

nebo jest rozdavaem tajemství Božích. Jako
Farao ekl lidu chleba žádajícímu : „Jdte k Jo-

sefovi," tak praví Páu ku vícímu lidu, žáda-

jícímu chleba nebeského: „Jdte ku knžím."
Jako Pán nasytil nkolika chleby tisíce zástup,
tak sytí chlebem andlským tisíce vících.
Knz káže slovem, má však také kázati skutkem
— svým píkladem. Dokonalým má býti nejen

knz, ale i ekatel kDéžství; zvnlý arcipa-

stý nám zajisté vznešeným píkladem ctností

knžských. - - „Píklad zajisté dal jsem vám,

abyste, jako já inil jsem i vy inili," tak vy-

zývá nás Pán, abychom Ho následovali, ob-

zvlášt v poslušnosti. On byl poslušen ve všem
— až ku smrti

;
proto i my dle Jeho vzoru

bume poslušni, zachovejme poslušnost! tu, kte-

rou pi svceni biskupu svému slíbíme. Ježíš

Kristus moudrost sama byl poslušný; proto

kdo poslušen — jest moudrý, kdo poslušen,

dojde pokoje, milosrdenství a bude šastný. —
Ježíš Kristus bez poskvrny, bez viny na Kal-

várii zemel ; i my máme dle Jeho píkladu
bez poskvrny býti ; obzvlášt co se týe istoty,

kterou pi svcení biskupovi slibovati budeme;
to jest poklad veliký, jejž máme bedliv ostíhati, a

poklad nenahraditelný, o njž by nás mohli ne-

pátelé naši svt zlý a náklonnosti srdce pi-
praviti. Modlitbou a studiem ho ochráníme ped
nástrahami svta, když budeme se bedliv pí-
ležitosti jakékoliv varovati, která by nás on

pipraviti mohla. — Jako Petr v dom Kaifá-

šové, že tam bez poteby šel, upadl v píležitost!

híšného zapení Pána, tak i my do híchu
klesnouti mžeme, budeme-li se svévoln v pí-
ležitost! k tomu vydávati. Pán proti híchu nás

v takovém pípad chrániti nebude, k nmuž jsme

si našli sami píležitost, ovšem ale vyšleli nás,

nedá nám klesnouti, kdyby i andla s nebe

k nám vyslati ml. — Rozjímali jsme o svém

Spasiteli, uinili jsme dobrá pedsevzetí, zbývá

nám tedy ješt prošiti Pána Boha za milost

o setrvání v dobrém. Nebo jenom kdo vytrvá

až do konce, bude spasen. Utíkejme se pod
mocnou ochranu a pímluvu Matky Pán a

ona nám pomže. Alespo jedno kvítko denn
jí do vnce slávy Její položme, pozdravme ji

denn alespo jedním Zdrávasem. Tak ukážeme,

že jsme syny Jejími. — Tot struný obsah

eí dstojného pana exercitatora, jimž naslou-

chali jsme rádi, s pozorností a horlivostí. Mimo
jedenáct jeho meditací mli jsme ješt ti kon-

siderace. Jako v letech pedešlých ml konsi-

derace s námi konati veledst. pau kanovník

Kalous ; že však byl náhle ku tžce onemoc-

nlému nejd. arcipastýi odvolán, pišel na jeho

místo dp. P. Alois Roller, knž ádu Nejsy.

Vykupitele. „Brati! vizte povolání své!" to

byla zlatá nitka, která se táhla všemi jeho

temi konsideracemi ; i ukazoval nám, jak po-

volání knžské i vznešené, i krásné, i tžké,
i odmnlivé; kladl na srdce, aby každý zkou-

šel se, zda má povolání; zda má známky pra-

vého povolání, totiž pevnou živou víru a horli-

vost pro est Boží a spasení duší. Kdo tch
známek nemá, vol bu stav jiný — anebo „fac,

ut voceris." Obra se ku Pánu, k tomu ti po-

slouží exercicie. Nemají-li exercicie úinku, jest

toho píinou roztržitost, neopatrnost a vlažnost.

A pec potebujeme, abychom ve knžské do-

konalosti pokraovali hned v seminái, nebo
zídka kdo byv v seminái všelijakým, stal se

jako knz hodným. Proto bojujme s pekážkami

tmi v as, abychom jim snad dokonce nepod-

lehli. — Pobožnost lžencovou s rozjímáními

ml míti taktéž veled. p. kanovník, ale na jeho

míst konal ji veled. náš spirituál, p. P. Fr.

Brusák. — Byly ty ti dny pro nás pravými

hody duchovními, ježto slyšeli jsme slova, která

ze srdcí upímných knží vycházela a cestu do

ochotných srdcí našla. Nemžeme jinak nežli

dstojným pánm exercitatorm íci srdené

„Zapla Pán Bh Vám, a nám dej, aby slova

vaše zlatá byla vždy pravidlem našeho života."

Nemohu nezmíniti se, že poslední den exercicií

byl pro naši rodinu zajisté truchlivým, ana hned

z rána nás došla zpráva o odchodu do vnosti

našeho otce, nejdst. p. kardinála. — Medi-

tace našim nmeckým soudruhm inil dp. P.

Mich. Zech, taktéž z kongregace Nejsv. Vyku-

pitele, který byl zpovdníkem nejd. p. kardinála

a po krátkém ase za ním na vnost již se

oJebral, konsiderace náš veled. pan spirituál,

rženec pak jsme mli spolený. — Krásnou

upomínkou na exercicie letošní bude nám ve-

liký obraz svatých vrozvst Cyrilla a Metho-

déje, kterými nás všecky obmyslil vzácný pí-

znivec náš veledst. pan kauovník Kalous, jenž

bude zajisté pknou ozdobou v našich dáli Pán

Bh knžských píbytcích. I jemu volám za

všecky srdené: „Zapla Pán Bh!- S.

KRONIKA.
Z Prahy. (Vyšši svceni.) Letos bude

nejd. p. svtící biskup udlovati vyšší svcení

v tomto poádku: podjáhenství ve stedu dne

1. ervence, jáhenství v pátek dne 3. ervence

a knžství v nedli dne 5. ervence. Ordi-

nandi si totiž vyprosili, aby na velepamátný

den sv. Cyrilla a Methodéje letošního roku

svceni byli. Subdiakonát a diakonát bude se

udíleti v chrámu P. sv. Salvátora v seminái,

presbyterát pak za píinou sv. patron eské
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zem ve velechrámu sv. Vítském. Svceni bu-

dou pp. alumuové IV. roníku pražského se-

mináe : Beneš Josef, Boehm Jos., Bradá Václ.,

Caboun Ludvík, iha Frant., Ddek Josef,

Duffek Jak., Dvoák Boh., Endt Jan, Horák

Frant., Chalupský Jos., Jelínek Fr., Jelínek

Ludvík, Jílek Jos., 111 Ant., Kotalík Fr. (sub-

diakonát), Krámr Alois, Leffler V., Mai Jan,

Maulík Václ., Mihulka Jos., Moldan Jos., Nágl

Vojt., Nejebsa Ant., Ohera Fr., Pittner Jak.,

Prokoš Ant., Pibyl Emanuel, Smola Frant.,

Solfronk Ant
,

Spotka Jan, Stejskal Václav,

Stránský Em., Šeda Fr., Sobr. Fr., Šprongl

Josef, Zimmerman Václav. — Mimo tyto pp.

ordinandy budou svceni na knžství dva ab-

solvovaní bohoslovci z r. 1884, kteí pro ne-

plnoletos loni svceni býti nemohli a sice:

p. Eman. Žák, jáhen a katecheta na Žižkov a

Cívka Eman., jáhen a katecheta na Kladn.
Z ádu kížovnického pp. Vanek Ant., Pohl

Josef, Špika Petr, Smolík Fr., Groš Jos. a

Lenk Aug. Z ádu premon. na Strahov pp.
Frejka V., Duchacký Bohuši., Zavoral Method,

Fry Emerich, Siegl Ladislav. Z ádu prem.

v Teplé pp. Friesner Jií, Reinl Max., Dobrý
Herm., Roedl Val. a Hanika Sigism.

*—* Triduum i tídenní pobožnost k úct
Panny Marie, Matky dobré rady, koná se ve

farním a klášterním chrámu Pán u sv. To-
máše na Malé stran v dnech 24., 25. a 26.
dubna t. r. O všech tchto dnech bude o 6'/

2
hodin ranní mše sv., o 5 l

/2 hodin veerní
eské kázaní, pak zpívané litanie lauretauské
s požehnáním."

*—
* Pobožnos 40-hodinná koná se od

25.—28. dubna u nejsv. Trojice v Podskalí,

od 29. dubna do 2. kvtna u sv. Cyrilla a

Methodéje v Karlin a od 3.—6. kvtna u sv.

Mikuláše na Malé Stran.
*— První Velehradská pou z Prahy bude

se konati 13., 14. a 15. kvtna. Vdcem je-

jím bude nejd. p. svtící biskup Schwarz, který
též o svátku Nanebevstoupení P. ve svatyni

Velehradské pontifik. mši sv. míti bude.
*—

* Spolek Arimatejský pochoval v m-
síci beznu 105 kesan v Praze; totiž z o-

becné nemocnice 49, ze zemského blázince 12,
ze zemské porodnice 1, z nemocnice Milosrd-
ných bratí 9, z nemocnice Milosrdných sester

30, a z umrlích kaplí 4; celkem letos již

291 osob. V tomto msíci vzdává výbor spol-

kový díky za udlené milodary okresním vý-

borm v Karlovarech, Domažlicích, Benešové,
i Karlin, Ú^tí nad L., Kolín, Trutnov, Nm.
Brod, Liberci, Kivoklát, Píbrami, Vysokém
nad J., Cbotboi, Kadani, Sobslavi, Král.

Dvoe, Pimd, Benátkách, Jiín, Pardubicích,
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Podbradech, Týn nad Vl., Boru, Žlutici,

Polné, Horaždovicích, Chabaovicích, Broumov,
Jirkov, Sušici, Chvalšinech, Litomicích, Žam-
berce, Bechyni, Facové a Plané v Budéjov cku

;

dále obanským záložnám v Nových Benátkách,

Polné, Kolíne, Sedlci, Táboe, Smíchov, ho-

spodáské záložn v Kolín, první obanské v

Praze, sv.-Václavské v Praze.
*—* Pálení mrtvol. Minulého roku spá-

leno v Itálii, v rzných mstech, celkem 113
mrtvol; spálení jedné mrtvoly stálo 10 až

16 zl. — V Goth a Nmecku spáleno od

zízení pece na upilování 215 mrtvol, loni

99 mrtvol. V Berlín a ve Vídni zízeny spoky
k témuž úelu. Dosud ítá první spolek 500,
druhý 600 len. Až budou potem etnjší,
požádají úady za' povolení ku spalování mrtvol

— na míst pohbení do hrobu.
*—* Kámen moudrosti vy-

padá tak, jako následuje : a má po-

divnou vlastnost, že když jej nkdo
zdvihne a ve svj prospch obrátí,

prázdné místo zase zaujme nový

kámen. Písmena na nm mají následující vý-

znam : O : ora — modli se ; L : labora — pra-

cuj : D : da = dávej; A: accipe = bé, t. j.

pijímej vdné, co ti Bh dává; G: gaude

—

raluj se z požehnáuí Božího; P: pateré =
trp a snášej, co se zmnit nedá

; S : spera

— doufej; T: tace — ml, kde mluvit neteba

;

M: memento mori = pamatuj na smrt. —
Chceš-li tedy kdo na svt tomto tak šastným
by, jako rozumnému lovku mož;io, nos tento

kámen vždy ssebou, drž se vrné jeho pred-

pisv a — nesklameš se.

Z Budjovic. {Oznámeni biskupské gene-

rální visitace a udlováni svátosti sv. bimo-
váni.) 14. dubna v Hartlikové. — 15. dubna

v Kei. — 16. a 17. dubna v ernovicích. —
18. dubna v Lidrna ii. — 19. dubna v Nov
Cerekvi. — 20. dubna v Libkové Vod. —
21. dubna v Božejov. — 22. dubna v Ry-
narci. — 23. a 24 dubna v Pelhimov s Ke-
mešníkem. — 25. dubna v Pacov. — 26.

dubna ve Véžné. —
» 27. dubna v Pošni. —

26. dubna v Cetorazu. — 29. dubna v Zhoi.
— 30. dubna a 1. kvtna ve Smilových Ho-
rách. — 2. kvtna ve Velké Chyšce. — 3.

kvtna v Hoepníku. — 4. kvtna ve Vonšové.
— 5. kvtna v ervené eici. — 6. kvtna
ve Chvojuov. — 7. kvtna v Zachotín. —
8. a 9. kvtna ve Vyskytné. — 10. kvtna
v Novém Rychnov. — 11. kvtna v Dolní

Cerekvi. — 12. kvtna v Horní Cerekvi. —
13. kvtna ve Veselé. — 14. a 15. kvtna
v Poátkách. — 1j. kvtna v Žirovnici.
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JLiteráriií oznamovatel.
*—* Práv vyšlo 7. íslo katolického a-

sopisu n Vlast* redigovaného dst. p. P. To-
mášem Skrdiem. — Nechtli jsme se vytasiti

s pedasnou chválou nevdouce, jak dostojí

nový ten náš asopis v pedsevzatém úkolu.

Z ísel dosu vyšlých souditi mžeme na celek,

a úsudek náš jest úsudkem všech, komu svatá

naše vc, t. j. ist katolický tisk, na srdce

pirostla. asopis VlasC má dnešního dne pes
300 len a pístup do všech vrstev eského
národa. Obsahem svým vynikl asopis ten již

v íslech prvních. Kdyby nic jiného nezdobilo

jej, tož Pohunkova kritika „Bejlí na Parnassu

eském" postaí. Jest to nejvtší a nejjadrnjší

a také zcela nestranná kritika prozrazující nám
obrovskou zbhlost a setlost spisovatelovu

našich básník moderních. Ale i jiné práce jsou

v asopisu Vlas k povšimnutí; zvláš vtipná

povídka Kopalova: „Národní Tartyf, u páné

Škrdlova líení povahy lidu alpského a mnoho
jiných. Doufáme, že nový tento asopis prospí-

vati bude, vždy blahodárnji psobiti na istá

srdce lidu našei.o rozsívaje v n dobré semeno
lásky k Bohu, vlasti a bližnímu. Vzorné píli

p. redaktorové a ctuému listu jeho voláme
upímnými slovy: „Mnoho zdaru k asm bu-

doucím."

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul

:

p. Dr. Edvard Schónfelder, osobní dkan v

Perninku (Bárringen), dne 4. dubna 1885,
(nar. 19. bezna 1819, vysv. 30. srpna

1843j.

Ustanoveni jsou

:

P. Theodor Chvojan, knz ádu ben edikt., za

admin. v Perninku (Bárringen);

p. Frant. Stibrek, kapl. Oudrsky (Udritsch),

za kapl, v Haslav

;

p. Vendelín Honékj kapl, ianský, za admin.

v Holešovicích;

p. Jos. Jank, kapl. eslický, za zatím, kapl.

v íanech;
p. Jos. Kuchyka, dkan Rakovnický, za správce

vikariat. úadu Rakovnického
;

p. Josef Brtniky kapl. Zdický, za admin. ve

Voso\

;

p. Karel Grossmann, admin. Poiauský, za

admin. ve Viticích;

p. Aloys IScholz, kapl. v Mittelwalde, za kapl.

v Habelschwerdtu (Kladsko);

p. August Grilssner, neom., za kapl. v Mittel-

walde (Kladsko).

Uprázdnná místa:

Pernink (Bárringen), fara patr. p. Ferdinanda IV.

velkovévody Toskánského, od 8. dubna;

Kolesovice, fara patr. p. Karla hr. z Wallis,
od 15. dubna 1885;

Vosov, fara patr. p. Karla kníž. ze Schwarzen-

berg, od 15. dubna 1885;
Vitice, fara patr. p. Jana kníž. z Lichtenstein,

od 15. dubna 1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.
V Pánu zesnul:

p. Jos. Sust, dek. v Josefové, 7. dubna 1885,
(nar. 20. kvtna 1813 v ernilov, vysv.

25. ervence 1837).
Vyznamenán jest

:

p. Jos. Pohoelý, k. a. notá, dkan a far. v

Nové Vsi (arcid. Pražská), jmenován est.

konsist. radou.

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Frinta, admin. ernilovský, za far. v

Petro vících

;

p. Ant. Cizinský, far. Jásenský, za far. v er-
nilov

;

p. Frant. Kurii, admin., za far. v Rohozné

;

p. Jan Tvrdý, admin. Hemanický, za far. ve

Valteicích

;

p. Jos. Šonský, admin. Damnikovský, za admin.

ve Vorlíkách (Neudorf)

;

p. Václ. Sinkora, za zám. kapl. ve Žlebích
;

p. Jan Letošnik, admin. Jaromský, za admin.

v Blé (u Pardubic);

p. Ad. Dvoáek, kapl. Chvalkovický, za adm.

v Josefové;

p. Václ. Kozelka, kapl. Jablonecký, za kapl.

v Petrovicích

;

p. Jos. Hlavsa, kapl. Petrovický, za kapl. v

Jablonci

;

p. Jos. Svoboda, kapl. Hoínveský, za admin.

v Jásené;

p. Jos. Neškudla, koop. Výprachtický, do He-
manic.

Uprázdnná místa:

Josefov, fara patr. náboženské matice, od 8.

dubna t. r.;

Jásená, fara patr. Jeho c. k. Apošt. Velienstva

Frant. Josefa L, od 8. dubna t. r.

Milodar. Na chrám sv. Víta darovali ctih.

pp. bohoslovci pražsk. semináe uspo-

ádavše mezi sebou šestou spolenou
sbírku 6 zl. — Ctihodní pp. novicové
august kláštera u sv. Tomáše v Praze

za píinou jmenin svého milovaného
novicmistra 5 zl. — Nejmenovaná na

týž velechrám 5 zl., pak na chrám sv.

Václava na Smíchov 5 zl., na májovou
pobožnost u sv. Klementa 5 zl. a spolku

paramentnímu 5 zl. Zapla Pán Bh.

Tiskem kníž, arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xrv, 34.)

JR e c

na slavnost Nanebevstoupení Pán.
Napsal Frant. Dusil

„Není vaše vc znáti asy
neb chvíle, kteréž položil

Otec v moci své.

Skut. apošt. I, 7.

Nezvratné slovo Písma svatého, v nž
vložil Duch Boží pravdu vcnou, jakož i

zkušenost neklamná, ujišují nás, že vše

co vzniklo, vlí Boží vezme i za své; za-

nikne, co povstalo, zeme, co se narodilo.

Není zajisté na svt pedmtu ni jedi-

ného, kterýž by ve vzniku svém nepi-
nášel zárove i zárodek budoucího svého

rozkladu, píští své smrti. Z ržových
: ervánk, vynoujíc se zlaté slunko, tpy-

j

tivým leskem svým ohlašuje šírému kraji,
1

že nový nastal den a veerem již táhlé

[
stíny oznamují, že sluncem vyhasínajícím

: zhasíná život dne krátkého. Vni dýšíc a

ladným kvtem zdobena rže, libým de-

chem svým oznamuje bytí své, jímž krášli
' sad, v nmž vypuela ve kvt spanilý,

; sotva ale že opovdla život svj, kloní

i
uvadlou hlavu, a svadlé lístky, padajíce

na zemi, z níž vyrostla, zvoní pyšné krá

lovn kvtin píse pohební. Hrd a mocn
trí tvrdá skála k oblakm, jakoby ona
samojediná vzdorovati chtla nemilosrdné-
mu zubu asu, jenž rozmílá vše napoád,
fvšak vtrové, jež hukotem dsivým se že-

nou pes šedivou hlavu její a boue, jež

v objetí tsné svírají obrovské tlo, roz-

drobí a rozdrtí i skálu tisíciletou. Není,
dr. kest, vci žádné, jež stvoena jsouc a

i! vzavši v ase poátek, nevzala konce své-

j:ho. Vše co na zemi, spje k rozkladu, pra-

chu a popelu. I lovk, výkvt a koruna
tvorstva viditelného, témuž zákonu jest

podroben. Od chvíle té, kdy vyšlo z úst
Soudce vného trestající slovo : „Zemeš !

w

od chvíle té, stala se porušitelnost vše-
ho stvoeného neodvratitelným zákonem.
Kniha Sirachova praví : „Všeliké tlo, jako
tráva zvtší, a jako listí mladistvé na
strom zeleném" (lé, 18.), a apoštol náro-
dv, sv. Pavel, napomíná v list k He-
brem: „Nebo nemáme zde místa zstá-
vajícího, ale budoucího hledáme. (Heb.
13, 14.).

V pravd, není ta zem, jež po ve-

zdejší as skýtá nám odpoinku a písteší
potebného, trvalým píbytkem naším a

my nejsme ani odvcí ani dovcí obyva-
telé její. Jiné jest místo, kteréž má býti

stanoviskem naším trvalým. Kristus, kte-

rýž dnes, dokonav dílo vykoupení, ubírá

se v nehynoucí sídla Otce Svého, ukázal
nám místo toto, sám v n vystoupiv. Ni-

koliv zem — nebe jest naším cílem, naším
pravým domovem, naší budoucí vlastí.

Zde jsme jen doasnými poutníky. A pravdu
tuto uimež pedmtem dnešní zbožné
úvahy. —

Poutníkem jest lovk na této zemi,

pouti život jeho a délka života putováním.
Poutník, vydávaje se na cestu, opatí se

pedevším tím, co jemu dobré bude konat

služby na cest. V ruce drže hl podpr-
nou a obleen v šat cestovní, za asné ho-
diny ranní, kdy rudé ervánky vycháze-
jícího slunce pozdravuji z noního spánku
probudilou zemi, vychází z domova, a kro-

kem urychleným spje smrem, kde cíl

jeho pouti, kde dojdou vyplnní velé
tužby a pání jeho. A když tmavá noc
pekvapí poutníka umdleného. aneb divá

13
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boue nad hlavou jeho zakvílí hlasem ne-

dobrozvstným, poutník hledá, písteší, kde
by odpoinuly zemdlené údy jeho, a ztr-

mácené tlo nabralo síly k dálšímu puto-

vání. Ale nech písteší sebe pohodlnjší
vábí poutníka vznešeného k dálšímu po-

trvám, nech ve zlatých íších a nádobách
drahocenných podávají mu štdí hostitelé

vzácné pokrmy, chladící nápoje; anebo
nech poutníku chudikému skromného jen

dostává se oberstvení, poutník nezstává
v písteší napoád. Pohodlí vábivé a pí ^

sfceší útulné neuspí touhu ve spánek tvrdý,

z nhož není procitnutí. Poutník, puzen
touhou neodolatelnou, opouští písteší, a
odpoaté údy krokem erstvým nesou jej

tam, kamž již díve na perutích bleško

-

rychlých duše a srdce zalétlo, aby kochalo
se tím, po emž snilo za všechen as cesty

obtížné.

Tak iní i pravý kesan. Sotva že

tlesn zrozen a obleen na ktu sv. v bílé

roucho svatosti a nevinnosti, již vydává
se na cestu svým životem. Svtlem na
pouti té jest mu sv. evangelium, holí pod-
prnou milos ve svatých skryta sváto-

stech a písteším útulným zem, po níž
j

kráí za cílem svým. Ale nech za pobytu
j

svého v údolí slzavém, kesan obdaen
rodem vznešeným, korunou královskou,
bohatstvím bájeným, duchem letu orlího,

a údlem mu los chuasa v každém o-

hledu, pravý kesan, vše toto považuje
za vci pomíjející, jež brzy opustí a sebou
nikdy nevezme. Co prospívá králm za
hrobem koruna a žezlo, jímž vládli tisícm,

j

co knížatm nádherné paláce a kobky o-
|

kouzlujícího pepychu, co bohám oslu-
jící lesk zlata ryzího? Nevezmou sebou
žezla, jež tímali v rukou svých, nevezmou
obydlí nádherná s celým tím pepychem:
hrob úzounky a hlínou vystlaný dostaí
bohái i žebráku za píbytek a místo od-

poinku ke dni soudnímu.
Není-li ale zem naším domovem, jak

praví nám Zjevení a uí každodenní zku-
šenost, pak drazí k., nejvroucnjši touha

po ctít pravém musí naplovati nitro srdce
našeho. Vzhru srdce! volá k nám Církev
sv., pi nejsvtjší obti každodenn ústy
svceného sluhy svého, a táž matka nej-

pelivjší, pi každé píležitosti slovem i

posvátnými obady pipomíná nám to, co
sv. Pavel tak dtkliv kladl na srdce v-
ícím : „Tch vcí. kteréž svrchu jsou hle-

dejte, ne tch, kteréž jsou na zemi." —
Však dosti oasu — díš — bych k vcem

|

vzdáleným obracel mysl svou, své myšleni
i in dobrých konání. Jsem mlád, na
lících rže v plném rozkvtu, cíl mého
žití ješt vzdálený : až hlava zblí pozem-
skými starostmi, vyhasne v prsou vášn
žár, svt omrzí

;
pak v žín nábožného

poutníka se obléknu, a pomýšleti budu na
cíl poslední.

Kolik, dr. k., lidí tak myslilo a ko-
lik bylo tch, kteí s bohatcem v Evan-
geliu v pyšné nálad rtoma svýma vy-
pouštli slova rouhavá: „Raduj se duše
má, nebo máš zásobu velikou na mnohá
léta. Odpoívej tedy, jez, pí a hoduj!?"
Ale jak mnohým z nich zavznlo hlaholena
nejsmutnjším v ucho písné slovo Pána
života a smrti: „Blázne, ješt této noci
požádám duše tvé od tebe!" Hodina od-
chodu ze svta tohoto nám neznáma. Kri-
stus napomíná nás: „Bdtež tedy, nebo
nevíte dne ani hodiny!" Na hrobích teme
nápisy, oko naše slzou se zalévá, bol svírá

srdce zdrcené nad rovem duše drahé, jež

pedešla nás na vnost, a díve než se

nadjeme, kyne Pán i nám: dech smrti

skrán naše ovane a zlomí život náš, jako

i vítr, jenž trhá listí z kvtiny a unáší je

uschlé v dál.

Na jakou pdu padá oschlý list života

našeho? Jistotu neklamnou podává nám
Zjevení : „Všickni my zajisté ukázati se

musíme ped soudnou stolicí Kristovou,

aby pijal jeden každý vlastní vci tla,
jakž inil, buto dobré nebo zlé" (2 Kor.

5, 10). A Kristus eám u sv. Jana praví:

I

„Pichází hodina, v kteroužto všickni. kteíž

|

v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího,

i pjdou, kteí dobe inili, na vzkíšení
života, kteí pak zlé inili, na vzkíšení
soudu" (Jan 5, 28, 29).

To tedy cil našeho putování : soud a

život vný. A v život tomto jsou pí-
bytkové o nichž platí slova Písma; „eho
oko nevídalo aniž ucho slýchalo, ani na
srdce lidské vstoupilo, to pipravil Bh
tm, kteíž ho milují" (1. Kor. 2, 9.), a opt:
„Obdrží království slavné a korunu ozdob-

nou z ruky Pán" (Moudr, ó, 17.), ale to-

likéž i píbytkové, o jejichž obyvatelích

pravil sám Spasitel : „erv jejich neumírá
a ohe neuhasne" (Mark. 9, 47.)

"

Ve kterých píbytcích, na vnos od

sebe rozdílných, bude sídlo naše po vy-

prchló lht života, o tom, drazí kesané,
rozhoduje doasný život náš. — ..Nyní jest

as píjemný, nyni den spasení." (2. Kor.

6, 2.). „Pracujte, dokavadž den jest, nebo
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pijde noc, kdežto žádný nemže dlati"
(Jan 9, 4.). A den ten asto pro nás píliš
kratikým

;
jednoho již na úsvit povolává

Pán k výplat, kdy sotva vydával se na
cestu, jinému zas velí snášet bím dne a
horka celý den, do stáí kmetskóho. Každý
okamžik jest tedy pro nás ceny nesmírné,
každým okamžikem, každým krokem svého
života možno nám bu nebe získati neb
ztratiti.

Kdož vrou živou v Krista opaten
i zlatem ctnosti odl na pout vnou i

duši svou, kdož kíž tíž za Kristem nesl
v život a cíl svj z mysli nikdy nespouštl,
kdož sebe sama pemáhal a v ob libou
Bohu pinesl i srdce své : tent v pipra-
vené nebes píbytky za Kristem vstupuje,
by podíl na všem bral, co Bh svým vy-
voleným pipravil. Kdož ale, prázden víry
v život vný na pouti této vezdejší hlavu
sklánl k zemi a bezcennému prachu je-

jímu, kdo hích bím vlekl ~za sebou,
kdo nemiloval Boha, ale svt; ten otro-

kem jsa svta spoutaným, nevznese se
nikdy k sídlm svtla, míru, pokoje.
Prach porušení a vnou duše záhubu
bóe na asy vné za bolestnou odmnu.

Praží kesané ! Oko naše dnes za
Kristem pohlíží, jenž do nebe se vznesl,
aby došel oslavení u Otce nebeského za
dílo vykoupení, jež na zemi byl dovršil,

jak sám byl díve slovy naznail: „Do-
konal jsem dílo, kteréž jsi mi dal, abych
je inil. A nyní oslaviž mne ty. Ote,
u sebe samého slávou, kterou jsem ml
u tebe, prvé nežli svt byl" (Jan 17, 4. 5.).

A píbytkové tito jsou uchystáni též i nám,
neb Kristus vrným svým je zaruil ka:
„V dom Otce mého jsou píbytkové
mnozí; a já jdu, abych vám pipravil
místo v nich" (Jan 14, 2.). — Té slávy
nehynoucí v nadhvzdných sídlech, kdož
z nás, drazí kesané, nechtl by býti
úastným ? Kdož z nás z duše celé ne-
toužil by po cíli tom, odkudž není puto-
vání dál, nýbrž kdež jest odpoinutí trvalé,

blaho nehynoucí, slas nevypravitedlná?

„Za Kristem!" budiž tudíž heslem
naším v putování pozemském

; za Kristem,
u vie, za Kristem, v blažené nadji
v nekonené Jeho zásluhy, za Kristem
v milování Boha a bližního v lásce úiu-
livé, nezištné, za Kristem v bohatství i

chudob, za Kristem v radostech i utrpe-
ních všelikkých, za Kristem po celou pout
vezdejší, aby až schýlí se pout ta ku konci,

nám všem pokynul Pán v odmnu: Slu-
žebníe vrný, vejdiž do radosti Pána
svého a pebývejž tam na vekv. Amen.

Kázaní
na den sv. Jana Nepomuckého, mueníka

Pán a patrona zem eské.

Podává Fr. apek.

„Péci mj o jmóno dobré, nebo
to zstane tob spíše nežli tisíc

poklad velikých a drahých."
Kn. Moud. 41, 15.

Postupem asu Prozetelnost vná
pro zvláštní poteby lidské zvláštní usta-

novila ochránce — patrony. Byli jednou
asové zlí, kdy hlavní msto Caihrad o-

hromnou bylo peleší všeho druhu zloin,
neestí a nepravostí — a hle, tu Proze-
telnost vná se slitovala a poslala sv. Jana
Zlatoústého, který zlatou, pevýbornou vý-
mluvností svou zniil koukol híchu a se-

mena bohumilých ctností zašil do srdcí

lidských. — Byli jednou asové zlí, v nichž
povstali odprcové proti Kristu Pánu a
sv. Cíikvi Jeho a zvlášt proti úct obraz
brojili a horlili a v ele jejich sám Lev
Jsaurický, mocný vlada, a lile, tu Pro-
zetelnost vná se slitovala a seslala sv.

Jana Damascenskho, který obrazoborcm se

opel, slovem i písmem svatou pravdu há-

jil i uhájil. — Byli jednou asové zlí,

v nichž roty loupežnické jmní i život

ohrožovaly, jednotlivcm i celým ddinám
zkázou hrozily, zvlášt v Itálii krvav ho-

spodaily, a hle, tu Prozetelnost vná se

slitovala a seslala sv. Jana Qualberta, který
moha docela snadno zniiti a zahubiti

vraha bratra svého, toho neuinil, nýbrž
pro Krista Ukižovaného jemu odpustil,

jej objal — takže i zlotiló srdce loupež-

ník se pohnulo, zmklo a na cestu spa-

sení se dalo. — Byli jednou asové zlí,

v nichž se zdálo jakoby byla vyhynula a

vymela láska k bližnímu : necitelná a stu-

dená byla srdce oproti bídákm a chua-
sm, a hle, tu Prozetelnost vná se sli-

tovala a seslala sv. Jana Almužnika, který

neobyejnou štdrotou svou, velikou láskou

svou mysl i srdce k útrpnosti, štdrot,
prokazování skutk milosrdenství trpícím

spolubratím otevel i rozehál. — Byli

jednou asové zlí, kde vlažnost u vie a

nevázanost mrav jako morovina po krajích

13*
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se šíila, ano i na místa posvátná se vlou-
dila, a hle, tu Prozetelnos vná se sli-

tovala a seslala sv. Jana Klimaka, který
církevní káze a poestný mrav napravil

a znova zavedl.

Utíkati se mohli lidé v potebách
svých k Janu Božímu, který pro nemocné
bez rozdílu vyznání a národnosti špitály

zbudoval a Milosrdných Bratí zaklada-
telem se stal. Utíkati se mohli k sv. Janu
z Krize, jímž honosí se ád Karmelitán,
Janu Karerori, jenž v ádu Tovaryšstva
Ježíšova vyniká, utíkati se mohli ke všem,
které Prozetelnost Boží za patrony a o-

chránce ustanoviti ráila.

Jen jedni nešastníci byli, kteí žád-
ného na nebi dlouho nemli ochránce a

kteí pece daleko ostatních politování
hodnjší byli. A kdo byli tito nešastní,
kteí jen Bohu samému mohli si stžovali
a žalovati bídu svou? Byli to lidé spra-
vedliví, duše poctivé, kterým utrhané ja-

zyky est ukradly, dobré jméno pošpi-
nily, zneuctily. Tem teprvé v 14. století

po Kristovu narození dán za ochránce pa-
tron mocný, oslavený krajan náš, sv. Jan
Nepomucký, pod jehož sochou isti mže-
me:

;;
Sv. Jene Nepomucký, ochráne cti

a dobrého jména, oroduj za nás" aneb též
slova knihy Moudrosti : „Péi mj o jméno
dobré, nebo to zstane tob spíše nežli
tisíc poklad velikých a drahých."

Ale tím, že sv. Jan Nep., muení

k

Pán, ustanoven ochráncem cti a dobrého
jména, tím vetší jest sláva a oslavení jeho
na nebi. Ano velikým jest svtcem sv. Jan,
patron svatyn této a celé zdejší osady,
nebo:

1. veliké jest dobro dobré jméno, jehož
on ochráncem, a

2. veliké jest zlo utrhaný jazyk, je-

hož on karatelem.

To jest obsah i rozdlení.

I.

Dobré jméno, nebo také es, jest do-

bré smýšlení, dobrý úsudek lidí ostatních I

o nás, a zakládá se na nm celý náš vliv,
j

všechna moc psobení našeho, zdárný vý- !

sledek jednání našeho v život veejném.
Kesan ve škole pokory vycviený ví, že
si má dobré jméno u lidí zjednati, isté
uchovati a piiniti se ztraceného opt
nabyti. Z té píiny napomíná moudrý Sí-

rách: „Péci mj o jméno dobré, nebo to

zstane tob spíše nežli tisíc poklad ve-

likých a drahých." Ano
;
tak tomu jest!

Nejmilejší, myslete sob mladíka anebo
njakou dcerku, kteí po svých rodiích,
protože tito kesansky spoádaný život

vedli, hezké peníze zddili. Mladý muž
chce se státi samostatným, dcerka chce
se provdati. A když vše ujednáno, tu ná-
hle se objeví, že peníze jim byly odcizeny,
ukradeny — jaké to pro n leknutí, jaká
rána, to jest náku.

Obrame to na dobré jméno lovka;
nebo dobré jméno jest druhé ddictví,
napsal již Publius Mino, uený muž. My
ale neekneme, že dobré jméno jest druhé
ddictví, nýbrž dle pravdy,^ že jest lepší

než všecko ddictví Nebo Šalamoun, da-

leko moudejší než Publius Mino napsal,

že dobré jméno jest nade všecko bohatství

a poklady. A pro? Dobré jméno zjednává

lovku dvru, lásku a úctu u spolulidí,

ehož bohatství nedokáže, dokázati nemže.
Jestli ale lovk se leká a naíká,

ztratí-li, pijde-li o jmní, tož více bduje,
ztratí-li dobré jméno u lidí, a^již nevinn,
a již zasloužen. Profco Sirach napomíná

:

„Péi mj o jméno dobré, nebo to zstane
tob spíše nežli tisíc poklad velikých a

drahých."
Dobré jméno veliké jest dobro. Byli

a jsou mnozí, kteí opovrhli bohatstvím,

jmní svého dobrovoln se zekli
;

byli a

jsou mnozí, kteí opovrhují vybranými
jídly a nápoji, ale, aby nkdo svou ctí,

dobrým jménem opovrhl, svt ješt nevi-

dl. Práv proto, že každý na dobrém
jménu ši zakládá, tož s jakousi úzkostlivou

opatrností se snaží a piiuje, když tak

nešasten byl a híchu smrtelného se do-

inil, hích utajiti a zakryti. Pece ale

stane-li se, že tento tajný hích na svtlo

Boží pijde, tu jaké to zdšení, jaká to

hrza

!

Slyšeli jste Nejmilejší, aneb dotli

jste se, že ten neb onen otce, matku, pá-
tely, ba ženu i dti i domácí krb náhle

opustil, zmizel a rychle cestu do krajin

vzdálených a jemu neznámých nastoupil

a vážil — a pro — protože jeho tajný

hích, dlouho ukrývané zloinné jednání

bylo odkryto a on o dobré jméno, které-

mu se tšil, pišel. Hlete, proto hanbu

a potupu mezi svými snášeti nechtl a

proto volil radji býti bez otiny a rodiny,

bez vlasti, v cizin jako psanec, nežli do-

ma zlopovstný — trestanec. Znal jsem

osoby, které o službu a úad pišly, pro-

tože utrhaní, zrádní jazykové jim z ní

pomohli a tyto poctivé osoby brzy ze-
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mely. Stále je to hntlo, stále na koeny
života bodalo, že jsou ped svtem beze

cti — ano pemnozí v smutném postavení

takovém násiln ruku na sebe vložili. —
A co bylo na svt válek a souboj mezi
vznešenými, co bylo na svt pranic a

rvaek mezi sprostými, pro jediné slovo,

kterým druhého est uražena!

Z urážky takové jako z neumorného
pramene povstávají nejlítjši nepátelství
a hnvy, krvavé msty a skutky nkdy
hrozné opravdu ábelské a to i mezi pá-
tely, mezi vlastní krví! Tak poznali jste,

že dobré jméno veliké jest dobro. A tento

poklad svil Pán Bh do rukou Jana
Nepomuckého, an ho ustanovil a ozvolil

za patrona dobrého jména. A jak zastává
tento úad, jak chrání svence své a
všechny, kteí k nmu se utíkají a za
pomoc prosí sv. Jan Nepomucký? Nejmi-
lejší

;
kdyby jste chtli sto píklad, mohl

bj^ch povdri ; kterým sv. Jan Nepomucký
cest zachránil, dosvdují ochotn pomoc
nebeskou.

Jestli ale rozmilí v Kristu, nkdo
z vás o této mocné ochran pochybuje,
tož pakli se mu to pihodí a on v nebez-
peí ztráty dobrého jména se octne — at
se utee k Janu, velikému mueníku Bo-
žímu, který krev procedil, život položil,

aby est bližního (královny Johanny)
zachránil a zajisté dozná mrou plnou
ochrany žádané.

Ale úad ochraovati dobrého jména
není tak snadný, proto veliký jest svtec

t oslavený patron náš, že nesnadno bývá
zkrotiti zlý a utrhaný jazyk, jehož on

• jest karatelem.

II.

Veliké jest zlo utrhaný jazyk. Slo-
1 vútný kazatel takto u píin této se pro-
náší : „Znám kazie, který co mnohou
prací v mnohých letech se vystavlo,

i

v nkolika hodinách zboil; znám svdce,
j který na sta, na tisíce nevinných duší
i zkazil; znám buie, který nejlepší pá
< tely rozdvojil ; znám rouhae, který i

Boha samého špiní ; znám palie, který
celé obce podpaluje, znám loupežníka,
který své bližní o nejdražší statky okrádá,
znám vraha, který nejeden, ale mnoho

i

život na svdomí má. Chcete vdti, kdo
[
jest ten kazi, svdce, bui, rouha, pali,
loupežník a vrah? Vyzradím ho, slyšte
jméno jeho — jmenuje se : jazyk lidský.
Tento malý oud našeho tla, který Bh

stvoil, aby rozsíval, zavlažoval sím dobré
na tom svt, který stvoil, aby pouovali
radil, napomáhal, napravoval, tšil, blažil,

míil, krotil; který stvoil, aby stavl,

hájil, dobroeil, žehnal a Boží est na
zemi rozšioval ; tento oud tropí ábelství,
z nhož mu bude tžko ped Bohem od-

povídati." Ano veliké zlo jazyk utrhaný

!

Žádný osamlý strom v šírém poli není

tak vtrm, žádný ptáek v povtí není

tak drápm krkavce, lo na širošírém moi
není tak vlnám vystavena, jako dobré

jméno oím lidským.

Nebo kdo jest tak svatý, tak nevinný,

tak krásný, tak silný, vysoce v dstoj-

nosti postavený, aby jazyk lidský, oše-

metný, utrhaný se ho nedotekl a ho ne-

zastihl. Mnohý jazyk ani nebožtík, kteí

na pravd Boží se svým Soudcem již

zútovali, ani tch neušetí. Ba on se od-

važuje i v íši nebes a ústy opovážlivými

rouhavá a zlolajná o svém Stvoiteli a

Zachovavateli pronáší slova. Pemnozí za-

pomínají, že kesanské jest vymluvit a

nekesanské pomluvit, zapomínají, že

Tvrce mocný dal jazyku dva koeny,
z nichž jeden ku hlav a ten druhý
k srdci vede, aby lidé mluvili jen s roz-

umem: moude, ze srdce: upímn. Zapo-
mínají na pikázaní Boží osmé : Nepro-

mluvíš atd. — zapomínají, že z každého

slova marného úet klásti budou na dne
soudu Božíhó.

Jazyk zlý nesnadno se zkrotí. On bud
za bílého dne beze studu a bázn neb za

tmavé noci po zpsobu vrah opouští

ohradu svou a est Boží i lidskou napadá.
— Sv. Jakub, apoštol Pán, chválí v listu

svém toho, kdo uzdu pro kon vynalezl —
nebo tou se dá i ten nejbujnjší k
zkroutiti — a dokládá, že uzdu kon íditi

mžeme kamkoliv chceme, že šelmy divoké

lidé krotí i zkrotili, ale jazyk nezkrotl

žádný z lidí, žádný — žádný.

Sv. Antonín Paduanský ryby moské
k sob volal, sv. Konrád ptáky, svatý

Eustach lva, sv. Havel medvda, sv. Hi-
larion draka v služb své ml, sv. Lucie
vysoko šlehající plameny ukrotila, ale

který, kde a kdy ze všech vyvolených
Božích, ze všech svatých a svtic jazyk
utrhaný, jazyk pomlouvaný zkrotil —
žádný, žádný ani jediný!

Ta est posnechána od Prozetelnosti
vné sv. Janu Nep., nebo jakou mrou
jest ochráncem cti a dobrého jména, touž

mrou jest zlých jazyk karatelem

!
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A kdo z vás nejmilejší, žádal by d-
kaz tvrzení tohoto, nech si koupí nebo
vydluží knihu vydanou Ddictvím svato-

janským v Praze, jehož lenem státi se

mže každý a v té dote se, v knize, po-

dílu z roku 1876 v životopisu jeho histo-

ricky dokázaných píbh.
Já povím jeden ze života veku našeho,

jejž se, zaruením vyprávl mi hodnovrný
muž. Sel jistý lovk kolem sochy svatého
Jana a slušn smeknuv kesanským zp-
sobem sochu pozdravil. Vida to jeden

z jeho známých pospíšil si za ním a

úsmšn volal ; „Ty také pozdravuješ
Pražského plavce, co pak ti platí? Na
tato smlá a rouhavá slova s velikou ne-

volí odvtil bezbožníku: „Každý na svj
vrub si vroubí — dej pozor a ty nestaneš

se plavcem!" Za ti dny obdržel zprávu,

že rouha vraceje se ze svatební hostiny

ve své vlastní studni, do níž upadl, za- I

hynul

!

Zajisté nejmilejší poznáváte, že sv, I

Jan Nepom., zlého jazyka karatel, on, který
1

jazykem tžce se neprohešil, jak proti !

nejlaskavjším slibm královským tak
proti hrozbám tyranským zmužilým i stá-

lým ostal. Stál jako svatý v síle své a

proto oslavil ho Bh Všemohoucí neset-
nými zázraky, z nichž zajisté nejpamát-
njší a nejpodivnjší ten, že jazyk jeho
erstvý, zdravý a neporušený byl po ti
sta a dvaceti letech nalezen a do dnes
erstvý a zdravý k uctní veejnému ná-
božným poutníkm se podává na Hrad
Pražském. — Poznavše dnes jak veliké

ceny jest dobré jméno, ctme a važme ho
sob, ctme a važme si dobrého jména i

jiných, daleci jsouce všeho podezívání,
pomluv a na cti utrhání; nebo blahosla-

vení ti, kteí jazykem tžce se neprohe-
šili — zvlášt ctme a vzývejme mocného
a velikého svtce sv. Jana z Nepomuku,
aby Bh na orodování jeho nás ode všeho
zlého zvlášt ode vší úhony na dobrém
jmén milostiv ochrání ti ráil. Následuj-
me ve všem svého svatého patrona na zemi
a shledáme se s ním pak na nebi. Amen.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Metkod Zh,

(Pokraování

)

V.

Druhého dne ráno již Aninka sama
oblékla matku a pivezla ji v sedadle ke

stolu, u nhož Šimon istil kávu. Proti
obyeji málo mluvil a sotva seste odpo-
vdl, když se ho na nco ptala. Matka
byla plna nepokoje. Pozorovala, že jí Ši-

mon nco zatajil. Veer pišel všecek srnu-

ten dom a ráno pozorovala matka, že
jest mu tžko u srdce. „Oo se mu jen
stalo? Nikdy mi pranieho nezatajil, a

vera se všem otázkám úzkostliv vyhýbal."
Co se tmito smutnými myšlénkami

obírala, chtjíe tajemství prozkoumati, sly-

šela otvírati vrata. Obrátila se a vidla
Kateinu, která vejdouc doprosted svt-
nice postavila se, všecka bez sebe, bledá
a úzkostliv se na paní Hormsovou díva-

jíc. „Kateino, co jest ti? co se stalo?"'

koktala staena všecka polekána. Tato
anjednou sebou pohnula a vrhla se staen
okolo krku a objímala ji.

„Kateino! stalo se neštstí? Otec,

matka —u

Dve vrhlo se na stolici a vzlykalo,

jakoby ji nco tížilo. Aninka se k ní blí-

žila a zaala také plakati.

„Prosím t mluv, Kateino," ekla paní
Hormsová. „Podívej se, jak se tesu! Oo
t tak dojalo a polekalo?"

„Ach, drahá paní ! vidíte mne dnes

naposledy!" eklo dve. „Nesmím sem
nikdy více pijíti."

„Pro? kdo zakázal? nelžeš?"

.Mám si vzíti Isidora a budu-li

ješt jen slovo mluviti se Šimonem, otec

— ani íci nechci — mj otec mne bude
biti. Bda! a dnes ráno mne již bil, že

jsem opovržliv mluvila s Isidorem."

Staena plakala, pohlížejíc k nebesm

:

„Nebohý Šimon, mé nešastné dít!*'

„Nebohý Šimon!" kiela Aninka :
ne-

chápajíc ješt, co tak matku dojalo

„Kateino, Kateino! a ty jsi svolila
!~

volala staena. „Šimon toho nesnese, bo-

lestí zeme. u

„SvolitiV nikdy nesvolím! Ale nevím,

co se otci stalo, jeit neústupný a nechce

povoliti; pedstírá, že se stará o mou bu-

doucnost a jest pipraven jakýmkoli zp-
sobem mne donutiti, kdybych se vzpouzela.

A matka jest také zlostí jako bez sebe.

Bda! nutí mne vzíti si Isidora, škaredého,

kterého ani vidti nechci, jímž opovrhuji

a ujišuji vás, milá paní, že by zanedlouho
potom Kateina zemela."

„A myslíš, že by Šimon takovou bo-

lest snesl?' 4

Dve se usmívalo, „aspo na hbi-

tove byli bychom vedle sebe!"
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„Ml Kateino! srdce mi puká bolestí.

Vždy ješt nejsi vdaná ; snadnní všecka
nadje ztracena. Dobe víš, že tvj otec

jest náhlý, ale že velmi snadno své ná-
hledy mní."

„Ale nyní nezmní se ani otec nadto
j

pak matka," eklo dve vzdychajíc.

„Ano, drahé dít, nyní jsou lidé jako
posedlí po penzích. Bohatý lékárník pod-
vedl zajisté tvé rodie svými sliby."

„Ne, paní Hormsová, neuhodla jste."

„Jak tedy? prosím t mluv."
„Nemohu íci."

r Co jest? Mluv jen svobodn Kate-
ino. Chceš mi nco zatajiti, vkdyž v tom
spoívá štstí a blaho mého Šimona?

„Netroufám si ; ostatn bylo by zby-
teno. — Nyní bylo chvíli ticho."

„Nuže, prosím t, drahá Kateino,"
ekla staena. „Nezatajuj mi dvodu, pro
otec tak krutým k tob jest."

„Budete pokojná, nebo každý by ei
takové nesnesl."

„Budu Kateino!"
„Pomyslete si jen, drahá paní, rodi-

ové pedstírají, že, kdybych si vzala va-
šeho Simona, bych byla po všechen život
vaší otrokyní." 1

„Mou otrokyní?"
„Myslí si, že vaše nemoc již dlouho

trvá a povídají, že žena pakostnicí stížená
stále potebuje opatrovnice a pomocnice.
Jako bych nebyla šastna, podati vám tak
dkaz své lásky."

„Mj Bože 1" vzlykala staena hojné
slzy prolévajíc, „má nemoc jest tedy pí-
inou, pro t otec nechce Simonovi dáti ?

Ach! srdce mi pukne žalostí! Já býti pí-
inou neštstí svého syna ? — Jako bych
pro nho nemohla zemíti?! Což nelze ho
nijak zachrániti? — Žádná ob mi není
tžká. Jak pak Kateino, kdybychom pro-
dali náš domeek? — Pak bychom mohli
míti služebnici njakou, než by Šimon více
vydlával."

„Také jsem povídala rodim, ale ne-
chtjí ani slyseti. Mají jenom hroznou, o-

šklivou myšlenku Kdybychom svolili, mo-
hla bych si vzíti Šimona; ale jist víra, •

že rodiové nejsou upímní, ponvadž žá-
[

dají nco nemožného a necitelného."
„Jen mi ekni, Kateino, chci a mu- !

sím to zvdti!*4

„Ale jen pod podmínkou, že to pij-
'

mete jako žert: nebo jest to jen proste-
dek od rodi vynalezený, aby omluvili

tvrdos a krutos svou. Dobe vdí, ze

jest smšno, o nem takovém mluviti."

„Ale o em? Již mi pece konen
povez!"

„Nevíte paní Hormsová, co vera otec

vašemu Šimonovi povídal? — feikl inu:

Mžete si vzíti Kateinu jen pod podmín-
kou, že pošlete matku do nemocnice !"

„Do nemocnice ! ó Bože, já do nemoc-
nice!" volala staena blednouc?

„Pro se tak bojíte? Kdoby vil, že

se tak stane?"

„Do nemocnice, do nemocnice!" opa-

kovala staena vzlykajíc. „Ach, hrozné
slovo!"

Aninka vzala matku za ruku, Její

tváe zvlhly od slz.

„Neplate, milá maminko," pravila,

„pjdu s vámi a nikdy vás neopustím."

Matka objala dít své nemohouc rnlu-

viti. Její nejistý pohled tkal po svtnici
a neslyšela útchy Kateiny. Byla pohí-
žena v hluboké myšlenky.

„Ale poslyšte paní Hormsová," eklo
mladé dve. „Nevím, eho se strachujete ?

Myslíte, že by vám Šimon dovolil jiti do
nemocnice ? Jenom myšlénka takového
hrozného sobectví naplnila ho vera tako-

vou zlostí, že vyvedl pošetiios. V rozi-
lení urazil otce a a mu íkal cokoliv, po-

ád si povídal : Matku do nemocnice ! Ni-
kdy ! radji zemíti!" — Ale má dobe.
Kdybych šla za Isidora, zemela bych

;

ale vás poslati do nemocnice a jen s ta-

kovou podmínkou býti šastnou V Xe, vo-

lám se Šimonem, radji zemíti

!

,:

Tu zmnil se všecek obliej staeny.
Úsmv poloveselý, polosmutný jí pohrával
okolo úst a ekla klidn: „Nuže, mila Ka-
teino, bu moudrá, mj rozum! ukládá-fí

nám krutý osud takovou bolestnou volbu,

pijmeme ji odhodlan a mužn. Buh mi
vnukl šastnou myšlénku a osvítil mne svým
svtlem: vidím jasn naše postavení. Jste

oba mladí; a vy chcete obtovati všecek
život svj, jenž by byl jen samá rados a
láska, abyste mi uspoili nkolik smutných
a pro mne nezvyklých dnv ? Ne ; v po-

dobných zápasech jen matka vítzkyní bývá.

Pjdu do nemocnice; budu žiti v úkrytu
a pokoji. Uti slzy Kateino; vezmeš si

Šimona."
„Jak, co povídáte?" pravilo všecko

udiveno dve.
„Jdi dom a ekni otci, že mu vzka-

zuji, aby byl rozumný, — a rozumu má
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dosti, — že pjdu za nkolik dní do ne-

mocnice."
„Není možno ! Nemohu pece cosi po-

dobného íci otci!" kielo dve. „My-
slíte, že bychom byli šastni, když byste

vy v nemocnici plakala ! Nemla bych ani I

okamžiku pokoje !"

„Kateino, mj úmysl jest nezvratný?"
„A Šimon ?<<

f

„Uhlídáš, milé dít, jest uznalý ; bude
se mrzeti, ale pochopí, co zamýšlím."

„Bda! jaké hrozné vci," vzdychala
Kateina. „Nevím vám

;
pece vidíte, jak

se tesu!"
„Uvykneš znenáhla Kateino. Slib mi

jen, že se budeš o Aninku starati jako o

své vlastní dít !

tt

Kateina objala mlky dít a líbala je.

„Vím," ujala se mlky stará žena,

„vím, že velmi miluješ Aninkn. Slib mi
také, že asto ke mn se Simonem pijdeš.

Budu šastna, uvidím-li, že jste šastni."

Kateina pravila staen, že vnelze

jejího úmyslu provésti, ponvadž Simon
nikdy nesvolí. Ale stará paní byla tak
odhodlána a uvedla tolik dvodv, aby
svj návrh provésti mohla, že Kateina
sama pochybovala, zda-li snad Šimon
pece nesvolí, aby matka šla do nemoc-
nice.

Tato pochybnost trápila dívku, a bu
že chtla rozmluv dáti jiný smr, neb že

slyšela hodiny biti 11., zdvihla se kouc:
„Šimon již brzy pijde, a jest jakkoli pevný
váš úmysl, jsem jista, že nikdy nesvolí,

abyste šla do nemocnice. Nuže, udlám
ohe. Aninko, dones hrnec s masem!"

Ale najednou se všecka zarazila dí-

vajíc se oknem na ulici. „Ó mj Bože!"
zvolala, „Šimon již jde dom. Já s ním
nesmím mluviti; otec mi zakázal! Dnes
ráno byl tak rozloben, tak prchliv! Bil
mne a já jsem mu utekla. Neuzíte mne
již paní Hormsová, bute ujištna, že stále

na vás myslím a budu vás až do smrti
milovati ... a na tebe také drahá, dobrá
Aninko. a

S rychlostí zimniní objala matku i

dít a vzlykala oi majíc plny slz

:

„S Bohem!"
„Oznam otci, že pjdu do nemocnice,"

volala staena.
Zmizela v zahrad, ale uvidla Ši-

mona, jenž nebyl ani deset krok v od ní;

nemohla se mu vyhnouti, ponvadž šli po
jedné cestice.

„Pláeš?" volal, „ekl ti to otec?"

„Bda ! všechno ztraceno, vím všechno
a matka tvá také," odpovdla. „Jsme
velmi nešastni Šimone. Matka tvá pojala
penešastný zámr."

Mladík se smutn za ni díval, sklonil

hlavu a šel zvolna k obydlí, jakoby se

chtl rozmysliti a nových sil nabyti. Vkro-
iv do dveí, ekl: „Matko! požádal jsem
pana Waterschoota, aby mi dovolil spíše

jiti z obchodu než obyejn. Chtl jsem
jiti k sousedovi Verhoenovi, abych pokusil

se odvrátiti ho od jeho úmyslu. Ale n-
kolik slov Kateiných, vaše oi plny slz

jasn mi ukazují, že by u nho všechna
slova byla marná. Znáte podmínku, pod
jakou mi dovolil vzíti si Kateinu?"

„Ano," odpovdla mu matka usmí-
vajíc se, „ale odstra všechnu nejistotu ze

svého srdce. Vezmi si Kateinu! — Máme
špatné názory o nemocnici. Není tam tak

zle, jak si myslíme."
Mladík se na matku díval všecek po-

diven. „Co znamenají vaše slova ?" ptal se.

„Chci jiti do nemocnice," odpovdla
matka. „Slyšíš Šimone ? chci a peji
si toho."

Šimon svraštil elo. Sedl si smje se

trpce a pohlížeje na matku udiven a ne-

vda, zda žertuje i vážn to myslí.

„Ano, Šimone, pedvídám tvj odpor;
ale tentokráte jsem se ustanovila a a
ekneš cokoliv, všechny dvody vyvrátím
a provedu svj úmysl ; za týden budu

I v nemocnici."
„Ach! jaká to slova matko!"
„Ale, milý synu, uvažme vc nepred-

pojat, nerozilujme se. Neuiním-li jak

chci, jest Kateina pro tebe ztracena,

l vezme si Isidora Pommedepina, jehož ne-

j

návidí. Nebyli byste oba po všechen svj

I

život nešastni? Odpovz!"
„Ano, matko, byli bychom nešastni."

„Pjdu-li do nemocnice, vezmeš si

Kateinu a pání tvé bude vyplnno.
Myšlénka uiniti tak již na zemi dtem
nebe, neuiní-li matku šastnou, teba i

! v nemoci?"
„Trýzníte mne!" zvolal mladík nepo-

kojn z místa na místo pošlapuje „Ano, již

; rozumím; ob ponesete statn a budete
šastna; ale já? I po boku ženy pemiló,
myslíte, že by mi srdce bolestí n2pukalo?
Vy jste pro mne jako otrokyn pracovala,

pro mne jste ped asem sestárla, onemoc-
nla, a já pln bujarosti, já bych vás pustil

do nemocnice, z pouhého sobectví? Ach!
že jsem ta slova vbec slyšel?"



205

„Mé dít ! iním tak ráda, tím zp-
sobem jediné mohu zachrániti nebohou
Kateinu. Jinak bude nevstou Isidorovou.
Bu jist, že by zármutkem zemela. Smi-
luj se nad ní. nech mne delati, co já
chci."

„Ne, ne," volal Simon, všecek se tesa

;

„smlouva ješt není uzavena. Kateina
bude odpíraci, jest odvážliva. A jest jak-
koliv, tžko s ní váliti, nepodá se tak
lehko."

„Jak se klameš synu milý

!

4 ekla
vdova vzdychajíc. „Kateina již nyni jest

skoro zniena hrozbami svého otce- Kdy-
bys vdl, co se stalo

!

8

„Svolila Kateina, opustila mne? Ach,
tedy mne nemilovala?"

„Šimone, neobviuj nespravedliv ne-
bohé pítelkyn. Trpi více než my. Její
odpor již vyvolal hnv otcv

;
hrozil, že

se jí zle povede; ba dnes ráno ji i bil."

^Mladík vykikl a keovit hrozil
pstí. „Což se zbláznil pan Verhoeven!
Biti Kateinu, andla dobroty ?"

„Všechna nebezpeí a útrapy mže
jediné slovo zameziti a všechno v radost
obrátiti. Bu rozumný, milý synu

;
pu^

mne do nemocnice."
„Nikdy matko! Kdyby se všechen

svt proti mn vzbouil, nepopustim a
k takové pošetilosti nesvolím. Nepla
Aninko ! Všechno lépe dopadne než si

myslíme. Není všechno ztraceno. Jenom
doufejme !"

„Ach, klameš se Šimone ; budu spo-
kojena v nemocnici. Nyní jsem smutná a
nešastna."

„Pemýšlel jsem po celou noc o slo-

vech pana Verhoevena, . . . Kateinu tedy
bil ? Ach, eho se nedokáme ! Matko
mám plán, úmysl pevný. Ihned pjdu do
obchodu k panu Waterschoostovi, ale na-
ped bych rád ješt mluvil s panem
Verhoevenem."

„S otcem Kateiny? Byl tak roz-
horlen ..."

„Jsem na vše pipraven a nic se ne
bojím. Nebudu dnes doma obdvati ; nkde
v mst již pojím."

„Dsíš mne Šimone; co chceš uiniti?"
„Ješt ani sám nevím; ale nebojte se,

bute pokojná; mám-li boj podniknouti,
budu bojovati a tak brzy nevzdám se!
Nechcete-li mne matko píliš rozdrážditi,
tedy prosím vás, o nemocnici ani ne-
mluvte. A jsem šasten nebo nešasten,
matka vždy bude se mnou a ji od sebe

nepustím, až nás smr oddlí. Dlouho se

zdržuji, dovolte, bych odešel." — Nedbaje
proseb matiuých vyšel ze dveí a šel o-

byejnou cestou, pes sousedovu zahradu.

Byl již blízko stavení, když uvidl
Kateinu, zamstnanou uvazováním fazolí

na dlouhé hlky. Pravil jí: „Kateino,
pravda-li, že t otec bil?

„O Bože, odejdi, Šimone!" volala ú-

zkostliv. „Otec jest doma, uvidí t."
„Neodejdu," odpovdl; chci stj co

stj s otcem tvým raluviti.-

„Eychle odejdi \*

„Svolila jsi ku satku s Isidorem?"
„Ješt ne ; ale bojím se ; otec jest vše-

!

cek rozhnván

!

„Nemžeš po njakou dobu odpírati?"

„Budu tak dlouho, jak jen budu moci.

"

„Ach! má drahá, kdyb}' to trvalo no
kolik msícv! Kdož ví? Potom by snad
otec tvj svolil, abys si mne vzala."

„Což pjde matka do nemocnice?"
„Nikdy, dokud živ budu!"
„Výborn Simone ! Ale co chceš za-

íti?"
„Bu tichá Kateino; zkusím štstí

v obchod,^ podaili mi se."

„Utec Simone, utec

!

- volala úzkostliv

;

otec tamhle jde; uvidí-li te!'

„Tím lépe : rád bych s ním mluvil."

Mléka drže hlku v ruce, blížil se

hroze a nadávaje. Když již lyl až u mla-

díka, volal: „Hned se mi odtu klite!
Jste na mém pozemku; zakazuji vám n-
kdy sem vkroiti. Kdybyste proti mé vli
zahradou chodil, natluku vám anebo udám
policii, že rušíte právo mého vlastnictví."

„Již jdu," odpovdl Simon klidn,
„ale dovolte mi, prosím vás díve, nkolik
slov s vámi promluvíti."

„Nic nechci od vás slyšeti!* perušil
ho mléka. „Mlte! — Kateino, kli se

dom! nebo — A vy také bžte !

u

„Ale pane Verhoevene, pamatujte se!"

„Pamatovati se; myslíte, že blázním!
Poslyšte, jest-li nepjdete, pošlu na vás
svého psa ! Pjdete, nebo ne ?**

„Dovolte ješt slovo!"

„Turku ! kousni ho!" snažil se popu-
diti psa na Šimona. Ale zvíe plazilo se

k Šimonovi toíc ocasem, lízalo mu ruce

a když je mléka zahánl, vycenilo na
zuby a vrelo po tichu, jakoby chtlo Si*

i

mona brániti proti svému pánovi."

„Dobe! však se ješt uhlídáme," ki-
1 el vztekle mléka. „Popuzujete všecek
i svt proti mn a i zvíata. Pokej Turku!
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Prodám t anebo zabiju. Jdete již Šimone,
jsem rozloben ; mohlo by se vám nco
státi."

„Okamžik jen."

„Ani minutu. Nechci hlasu vašeho již

nikdy slyšeti a vás vidti, tu jest cesta,

bžtej kt

Simon vida, že nelze s rozlíceným
mlékaem mluviti, otoil se a šel zahradou
na ulici. Dokud nezmizel oím mlékao-
vým, stále ho slyšel nadávati.

(Pokraováni.)

Rozhled

po missiích svaté katolické církve
v roce 1884.

Podává Boh. Hakl, dk. v Hoicích.

(Pokraování.)

II. Obrátíme -li zrak svj na východ
a pohlédneme-li do Asie: objevuje senám
boj pravdy se bludem prudejším býti;. než
kdy jindy. Národové, kteí po staletí pod
záhubným vlivem jednak Fockvým (Focius,

v rozkolu), jednak M<hammedovým žili, ze

svého smrtného spánku, v njž byli po-

híženi prociují. Svatý obec, Lev XIII.

,

hlava církve, svtlem s hry jsa osvícen,

hned na zaátku svého pontifikátu obrátil

pln lásky oí svých ku východu Spoléhaje
v ím na ctihodného nejdst. kardinála
Hassouna a v Caihrad na osvíceného
patriarchu Cilického, nejdst p. Azariona,

zídil ve vném mst svém arménské
kollegium, prosil za etnjší dlníky a ob_

držev, vyslal je na vinici svou.

Otcové z tovaryšstva Ježíšova, synové
sv. Františka, sv. Dominika, sv. Vincencia
z Pauly, eholníci nanebevstoupení a vzkí-
šení Pán, kesanšti školní bratí, milo-

srdné sestr}' a sestry Neposkvrnného Po-
etí, byli vrnými pomocníky biskupv a

duchovních ve spojení se svatou stolicí.

Jménem svatého otce, jakožto námstka
Kristova a nej vyšší hlavy církve, ekli
onm výchoanm, t. j. rozkolným ke-
sanm, kteí svá 'stará podání, jakož i

svou starodávní bohoslužbu velmi písn
stehou, že staré a ctihodné jejich obady
jim zstanou, tch že církev nikterak do-

týkati se nechce: to\\ujediného že námstek
Kristv si peje a žádá, aby ku jednot
církve se vrátili, do toho jednoho ovince
Kristova aby vešli, v nmž oveky všech

národ a jazyk se nalézají, ku návratu
spojení a sjednocení že je pozývá.

Tmto vznešeným snahám svaté sto-

lice a nejistjším úmyslm svatého otce,

jehož srdce plápolá pro est a chválu
Boží, Pán Bh požehnal. Všude vyrstaly
školy a moslemínové sami posýlají dítky
své do nich, aby piuily se jazykm zá-

padním (europským)
j ale zárove aby uily

se, vyslovovati jméno Hospodina na nebe-
sích, i kteréhož poslal, Ježíše Krista a po-
znali jej nejen dátkem v jeslikách, ale

také Vykupitelem svta na krizi.

Ve svaté horlivosti nejen vysoké školy

(universita) katolické v Bejrúte se zakládají,

na nichž Jesuité uí, ale vedle nich i jiné

ústavy katolické (kollegia), kdež vedlé
vdy Europské také té, ješt hlubší a d-
ležitjší vd se vyuuje, totiž jakby lo-
vk, jmenovit mladý a nezkušený poslu-

cha jedenkráte moude, t. j. zbožn a po
kesansku živ byl.

Biskupská sídla bývají zizována,
školy a nemocnice zakládány, katolití bi-

skupové ve svých sídlech a právech sul-

tánem uznáváni, tak, že i ped úadníky
vysoké port}' svých práv, jindy neuzná-
vaných, hájiti a je zastávati mohou. Celé
osady žádají a pejí si, aby do svazku
náboženského se ímem pijaty byly ; to
všecko divy jsou, jež šastným zasáhnutím
do pomr východních sv. otec Lev XIII.

zpsobil. Proto napsal také jeden vysoce
postavený, ctihodný knz syrské ho obadu
nedávno slova, jež svdí o vdéc"Osti jeho
bratí a jež naše nadje ospravedlují:
„Málo papež námi tak vysoce váženo,

ctno a milováno, ale rovnž i chváleno
a velebeno bylo, jako njmjší svatý otec

slavné pamti, Lev XIII. — Týž, na jehož

staikých bedrách pée o veškerou církev

boží, po všem svt rozšíenou, spoívá,

až k nám, ubohým výchoanm všelikých
obad, v otcovské lásce své se snižuje a

obsýpá nás svými dobrodiními a otcovskou

péí svou. O kéž dobrotivý Bh nám na-

šeho, všeobecn milovaného otce ješt
dlouhá léta zachová a dá mu vidti ví-

tzství svaté církve své !

w —
Prvé, než ku nejzadnjšímu východu

pekroíme, vzpomeme mimochodem nej-

dst. pana Thomasa, kterýž pracuje v Persii.

a velikého díla jeho pedchdce blahé pa-

mti, jež on nyní sám dále vede
; pak také

všech tch efioli a náboženských spole-
nosti ili kongregaci, jež v Indii pod ochra-

nou Anglie nevzdlaným kmenm a barbar-
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ským ^národm evangelium hlásají, ped-
sudky kast, jež lidstvo od sebe rzni, od-

straují, a onu pdu, kteráž velice schopna
jest, aby pravá vzdlanost v ní se ujala,

ústavy, školami, kaplemi a chrámy opa-
tují a obdarují.

Picházíme pak dále i do tch zemí,
v nichž církev boží po kolik století již

svou nejdražší krev vylévala a cedila.

Pesmutná událost, kteráž nyní pozornost
veškerého svta k sob obrací, jest válka,

v Tonkinu a Cin) krev missioná i ke-
san europských i domácích hojn tu

tekla a báti se jest, by v casích nejblíže
píštích hrozné spousty nestihly nás, jest-li

dobrotivý Bh nebude nás chrániti : (bo-

hužel, stalo se).

Manžursko, jakož i všecky missie v
in, s ouzkostí oekávají, jak vci se vy-
vinou a pomry utvoí, jež na jihu íše
více a více se zaplétají. Tamní biskup,
jejž nemoc v Europ drží, proto ani ne-
eká, až bude úpln zdráv; svatá povin-
nost nutí jej, by spchal na místo povo-
lání svého, aby pítomností svou missio-
náe povzbuzoval, oveky své tšil a sílil

a jako vrchní vojevdce v as boje a ne-
bezpeí vojsko své ídil, anebo jako vrchní
pastý stádce své stežil a nad ním bdl.

V Su - uenu, Kuy - eu, Yun - Kanu,
v Chansi a zvlášt na jihu jsou pomry
tyž

; všudež jsou mandaríni církvi zjevn
nepátelští, všudež obyvatelstvo podráždno
proti Europanm vbec, zvlášt pak proti
missionám a nov na víru obráceným.
Všeliký zpsob štvaní jest dovolen a ke-
sané nemohou ni nejmenší spravedlnosti
u^ soud se^ nadití. Ve všech mstech, po
všech stnách možno isti pobuující pro-
voláni, jejichž obsahem jest, že dávají ke-
sany rozlícenému lidu v šanc a ustano
vuji i den, kdyže mají kesané a jmeno-
vit Europanó naprosto vyhubeni býti.

Pekinku, hlavním mst ínské vele-
íše, tší se missionái dosud pokoji, n^bo
vláda se obává, žeby budoucnost jí toho
splatiti mohla. Avšak missie tato utrpla
ránu velikou a Bh ji velice navštívil
smrti stateného biskupa, kterýž po tidcet
a ti léta otcem a vzorem byl tchto synv
sv. Vincencia z Pauly, kteí stkvlými í

píklady všelikých ctností ve svých adách
I

proukázati se mohou.
Jestliže ve mstech, jež Francouzy

j

osazena a hájena jsou, missionái a jejich
oveky pokoje požívají a sami pokojn se i

chovají; však zem ustavin tlupami ná-

moských loupežník a zlodjv, kteíž
pro události, jež v posledních asích se

sbhly, bez trest zstávají, navštvována
a pustošena jest ! /v/os, tato krásná a mno-
hoslibná missie. kteráž tolik obtí vyža-
dovala, než založena byla, jest zniena,
bouí odnesena: sedm missioná ji spra-

vovalo, šest z nich zemelo smrtí muen-
nickou, pro viru; jediný jen ušel, jako zá-

zrakem, téhož smutného osudu.

Jižní Tong-king (Tonkin) a východní

Kochin-China, kteréž od jevišt trudných
tch událostí vzdálenjší j^uu, byly sice

ušeteny; ale i tu jest nám, co se budouc-
nosti týe, mnohého zlého se obávati. Se-

vemi Kochin-China, jejíž stedem jest H"e,
hlavní msto Anamského království, pocí-

tila tch politických zmn zpsobem u-

krutným a i zde tekla krev muóennická
;

doufáme, že tato krev, pro Ježíše Krista

prolitá, bude, jako v Tonkinu, úrodným
semenem nových kesan.

Missie poloostrova Malakky, Siamu,
v jižním a severním Birmansku, v Indi i,

Mongolsku a Tibete, kteréž všecky od jevišt
války vzdáleny jsou, požívaly dobrodiní

svatého pokoje a missionái mohli dáti

horlivosti své volný prchod a pustiti jí

volnou uzdu. Otázka vyuovací stala se zde
otázkou životni) proto nahlížejí biskupové
a missionái všudež, kterak dležitá jest

a hledí na ni s dvojího stanoviska, totiž

:

pejí si, aby jednak vedla obrácence ku
setrvalosti ve víe, jednak, aby mírnila a

šlechtila jejich mravy. Proto všudež za-

kládány bývají kollegia a farní školy, a

nejen dítky katolické, ale i jinovrc, ano
i pohanské houfn spchají do nich, aby
tu nejen ve svaté víe kestanskó, ale i

v jiných vcech, potebných a užitených,
cvieny a vyuováuy byly.

(Dokonení.)

Malomocný msta Aosty.

Od hrabte Xaviera de Mais*ra.

(Dokonení.)

„Již po nkolik let zdržoval se u nás
pes, jenž k nám sám pibhl ; sestra ho
mla ráda a piznám se, že po její smrti
bylo ubohé zvíe jedinou moji útchou.
Uchýlil se bezpochyby jen proto k nám,
že byl ošklivý. Nikdo jej nechtl, pro dm
malomocného byl pokladem. Ze vdnosti,
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že Bh nám daroval tohoto pítele, na-
zvala jej má sestra „divem;" toto jeho

jméno, jež tak velice v odporu bylo s jeho

ošklivostí a potom stálá jeho ipernost,
nás astokráte pobavila. Pes to, že jsme
ho peliv stežili, nkolikráte nám utekl,

ale mn nikdy ani na mysl nepišlo, že

by to mohlo nkomu býti se škodou. N-
kteí obané z msta byli tím znepokojeni
myslíce, že by mohl mezi n zanésti na-
kážu mé nemoci; rozhodli se tudíž, že

stížnost svou pednesou místnímu veliteli,

jenž rozkázal, aby mj pes byl okamžit
zabit. Pišli vojáci s nkolika obyvateli
provést krutý rozkaz V mé pítomnosti
hodili mu provaz na krk a táhli jej za
pry. Když se octli u východu zahrady,
nemohl jsem se zdržeti, abych se ješt
jednou na nho nepodíval. Vidl jsem, jak

se po mn ohlíží, jakoby mne žádal o po-
moc, které jsem mu nemohl poskytnouti.

Chtli jej utopit v ece Doe ale lidé,

kteí venku ekali, ukamenovali jej. Sly-

šel jsem, jak bolestn štkal a utekl jsem
do své vže více mrtev nežli živ; tesoucí
se nohy nemohly mne déle udržeti: vrhl

jsem se na lžko ve stavu novyliitelnóm
Ve svém bolu vidl jsem v tomto spra-

vedlivém sice, ale písném rozkazu krutost

tak bezohlednou jako neužitenou a akoli
dnes se stydím za cit, jenž mne tentokráte

rozncoval, nemohu pec na událost tu

s chladnou krví pomysliti. Celý den byl

jsem tehdáž v nejprudším rozechvní. Byl
to poslední živý tvor, který mi byl vyr-

ván. Tato nová rána otevela zno a všecky
jizvy mého srdce.

Tak mn bylo, když jsem veer ano
slunce se sklánlo k západu, sedl zde na
tomto kameni, na nmž vy se nyní nalé-

záte. Zde uvažoval jsem již dlouhou chvíli

svj osud, když jsem spatil tam dole dva
mladé manžely, kteí teprve od nedávná
byli svoji. Kráeli po stezce, jež se voln
vine pastviskem a piblížili se ke mn.
Bozkošný klid, jenž se rozestírá po za-

jištném štstí, byl vtÍ3knut v jejich krásné
tváe : kráeli pomalu, drželi se za ruce.

Náhle jsem vidl, jak se zastavili, mla-

dá žena pivinula hlavu na prsa manže-
lova, tento pak ji vášniv objal. Cítil jsem,

jak se mi stiská srdce . . . Mám se vám
piznati? Závist se mi poprvé vplížila do
srdce. Nikdy mi posud obraz štstí s ta-

kovou silou nevstoupil do duše. Hledl
jsem za nimi až na konec pastviny, kde
mi zmizeli v lese, když tu radostné vý-

kiky dolétly mého sluchu: byly to jejich

rodiny, jež jim vyšly vstíc. Starci, ženy,
dti je obklopovaly. Slyšel jsem zmatený
šum radosti. Zíral jsem na pestré barvy
jich šat, jak se mihali mezi stromy a

celá ta skupina zdála se mi býti obklo-

pena oblakem blaha. Nemohl jsem snésti

toho divadla : muky pekelné vtrhly do
mého nitra, odvrátil jsem oi a pádil do
své komrky. Mj Bože, jak se mi zdála
být pustou, temnou, smutnou

!

„Tedy zde musím bydliti po celý svj
život? Zde tedy mám bídn živoiti a e-
kati konce zdlouhav se blížících mých
dn? Vný rozdal štstí plnou rukou vše-

mu, co dýchá a já, já sám, bez podpory,
bez pátel, bez družky! Jak strašný to

osud !

"

Pln jsa tchto truchlivých myšlének
zapomnl jsem, že jest bytost potšující,

zapomnl jsem na sebe sama.
„Pro pak jsem se narodil?" hovoil

jsem sám k sob. „Pro pak jen ke mn
jest píroda nepíznivou macechou ? Podo-
ben vyddnému dítti, mám ped oima
bohaté ddictví lidské rodiny a lakomé nebe
mi odpírá mj podíl.

„Ne, ne," vzkikl jsem potom jako ší-

lený, ,.pro tebe není na této zemi štstí.

Zemi, neštastníe, zemi!"
„Již dosti dlouho jsi zneisoval zemi

svou pítomností; kéž t živého puhl-

tila, by nezstala ani stopa po tvé bídné
by tosti M

Má divoká vášnivos se stále zvtšo-
vala, sem upjaly se všecky mé myšlénky.
Eozhodl jsem se konen, že zapálím svj
píbytek a že pohbím ve plamenech ne-

jen sebe, nýbrž i vše, co by mohlo býti

po mn památkou. Pohann, rozilen, vy-

bhl jsem do polí. Bloudil jsem chvíli ve

tm okolo svého obydlí. Z mých stísn-

ných prsou uvolovaly se obas bezdné
skeky, jež mne v tichu noním dsily.

Vrátil jsem se, zoufalství pln, dom.
„Bda tob, malomocný, bda tob !"

kiel jsem.
A jakoby všecko na mé zkáze úast

mlo, slyšel jsem ohlas, jenž ze zícenin
zámku Bramafan zeteln opakoval : bda
tob. Zastavil jsem se hrzou jat ve dve-

ích své vže a slabý ohlas z hor za chvíli

potom optoval : bda tob. Uchopil jsem

lampu a odhodlán, že zapálím svj píby-
tek, sešel jsem do nej nižší svtnice nesa

sebou suchou révu. Byla to svtnice, v níž

bydlívala má sestra a do níž jsem od její
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smrti nevstoupil. Její stolice byla na témž
míst, na které jsem ji byl naposled po-

stavil. Cítil jsem, jak mi hrza jde po
údech, když mi padl zrak na její závoj a

nkteré ástky jejího obleku, jak byly ve
svtnici rozloženy. Pišla mi na mysl její

poslední slova, jež byla pronesla, nežli

z tohoto svta odešla; Zemrouc neopustím
t, nezapome, že ti budu ve tvých bo
lestech státi po boku.

Postaviv lampu na stl zpozoroval
jsem její rženec, jejž nosívala na krku a

který nyní ležel mezi listy bible. Vida
jej couvl jsem pln svaté hrzy.

Te najednou jsem jasn vidl onu
hlubokou propast, do které již již jsem se

ítil. Tesa se piblížil jsem se ku svaté

knize.

„A hle," zvolal jsem, „lot pomoc, kte-

rou mi byla pislíbila." A když jsem vy-

tahoval kížek z knihy, nalezl jsem v ní

zapeetné psaní, jež sestra byla pro mne
zanechala. Slzy, jež jsem byl posud zadr-

žoval, vyhrkly mi proudem z oí : všecky
mé temné úmysly rázem zmizely. Dlouhou
chvíli jsem tiskl vzácný ten list ku svému
srdci, nežli jsem jej mohl isti. Na kole-

nou jsem vzýval milosrdenství boží, potom
jsem jej otevel a jal se vzdychaje isti
tato slova, ježvn zstanou vryta v mém
nitru

:

„Brate brzy t opustím, ale neodejdu
od tebe. S nebes, kam doufám se dostati,

budu bdíti nad tebou. Budu prošiti Boha,
by ti dal odvahu, abys s oddaností v Jeho
vli snášel tento život až do toho okam-
žiku, kdy se mu zlíbí spojití nás oba zase

ve svt jiném. Potom budu ti moci pro-

jeviti celou svou lásku, nic mi pak v tom
nebude pekážeti, nic nás nebude moci
oddliti. Zanechávám ti malý kížek, jejž

i

jsem po celý svj život nosila. astokráte

I

mne tšil v mých útrapách, mimo nj ne-

i mla jsem jiného svdka svých slz. Vzpo-
! men si, kdykoli se na podíváš, že mým
i posledním páním bylo, abys žil a zemel
jako dobrý kesan."

Drahé psaní ! Nikdy je nedám od sebe.

Vezmu je sebou do hrobu, nebo ono mi
1 oteve brány nebeské, jež by se byly pede
mnou na vky zavely, kdybych byl ob-

myšlený zloin spáchal. Když jsem doetl,
cítil jsem se vj^silen a vyerpán vším tím,

co jsem byl práv zakusil. Cítil jsem, jak
I jakýsi mrak mi zastírá zrak a na nkolik

j
okamžik ztratil jsem vdomí svých bolestí

i své bytnosti. Když jsem nabyl opt pa-
mti, byla již dávno noc.

ím více se mé myšlénky jasnily, tím
více jsem cítil nevyliitelný mír. Vse, co

se onoho veera stalo, pipadalo mi jako
sen. Mj prvý pohyb byl, že jsem zdvihl

oi své k nebi dkuje mu, že mne ochrá-

nilo nejhoršího neštstí. Nikdy se mi ne-

zdála obloha tak istou a tak krásnou;
mým oknem se dívala ke mn záícím okem
hvzda . . . zíral jsem dlouho k ní s ne-

výslovnou rozkoší dkuje Bohu, že mi po-

skytl blaho na ni patiti. Ve hloubi svého
nitra cítil jsem útchu, když jsem si po-

myslil, že aspo její jeden paprslek osv-
tloval smutnou jizbu malomocného.

Vrátil jsem se do své svtnice. Strávil

jsem zbytek noci tím, že jsem etl knihu
Jobovu a svaté nadšení, jež vniklo v mou
duši, rozplašilo všecky erné myšlénky,
které mne byly zachvátily. Pokud živa

byla sestra, nikdy jsem nezakusil tak slast-

ných chvil ; dostaovalo mi, když jsem
vdl, že jest blízko mne a jakmile jen

jsem si pomyslil, jakou lásku ke mn má,
byl jsem již potšen a pln odvahy.

Soustrastný cizine! Bh vás chra
toho, byste musel nkdy žiti samoten. Mé
sestry, mé družky není již tuto více, ale

nebe mi dá sílu, bych staten snášel toto

žití a doufám, že mi ji ješt dá, nebo
jsem o ni prosil s upímným srdcem.

„Jak stará byla vaše sestra, když jste

ji ztratil?" ujal se slova dstojník.
„Bylo jí sotva dvacet pt let, ale bo-

lesti, jimiž trpla, inily ji starší. Pese
všechnu nemoc, která ji soužila a jež zm-
nila její tahy, byla by ješt krásnou bý-

vala, kdyby ji nehyzdila strašná bledos

:

byla živým obrazem smrti, nemohl jsem
se na ni podívati, abych nevzdychal. w

„Tedy jste ji ješt mladou ztratil?"

„Její slabá a jemná soustava tlesná
nemohla odolati tolika útrapám, jež se

všecky proti ní spikly; již po delší as
jsem na ni pozoroval, že ji ztratiti musím
a její osud byl tak smutný, žo jsem byl
nucen si páti, by smr již brzo pišla.

Vida, jak slábne, jak -den ode dne více

schází, cítil jsem smutnou radost, nahlížeje,

že se její konec blíží. Po celý jeden msíc
byla ím dále tím více slabší, asté mdloby
ohrožovaly její život s hodiny na hodinu.

Jednoho veera — bylo to na poátku
srpna — byla tak beze všech sil, že jsem
ji nechtl více nechati samotnu; dlela ve
své lenošce nemohouc již více na lžku
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vydržeti. Posadil jsem se blízko k ní a I

za hluboké trny posledníkráte jsme spolu
hovoili. Nemohl jsem zastaviti slzy, trá-

pila mne smutná pedtucha."
„Pro pak pláeš ? Pro se kormoutíš ?

Vždy t neopustím, v bolestech budu
vždycky u tebe.*'

Za chvíli projevila pání, bych ji vy-
nesl ven z vže, abychom spolen v oeší
vykonali své modlitby, kde ztrávila nej-

vtší ás letních dn.
„Chci," ekla mi, „zemíti zírajíc na

nebesa."

Nemyslil jsem posud, že její bodinka
se již piblížila. Vzal jsem ji do nárue,
bych ji pozvedl.

„Podepi mne pouze trochu, snad budu
iriii ješt tolik síly, abych uinila nkolik
krok."

Zvolna jsem ji doprovodil až do oeší,
kde jsem ji uinil polštá ze suchého listí,

jež byla sama shromáždila, potom jsem ji

pokryl závojem, aby byla chránna ped
vlhkostí noní a posadil jsem se blízko

k ní; ponvadž však si pála býti samot-
nou ve svém posledním rozjímání, odešel
jsem trochu stranou, a jsem ji nespustil
s oí. Vidl jsem, jak obas se zvedal zá-
voj a j ejí bílé ruce se nesly k nebi. Když
jsem pistoupil blíže ku koví, žádala si

vody
;
pinesl jsem ji v její íši ; ovlažila

si rty ale piti nemohla.
„Cítím svj konec," ekla odvracujíc

hlavu, „brzy nebudu míti žíze na vky.
Pomoz mi, brate; pomoz své seste jiti

tou touženou ale strašnou cestou. Pomoz
mi, íkej modlitby umírajících."

To byla její poslední slova, jež ke
mn promluvila. Opel jsem její hlavu o

svj klín, íkal jsem modlitby umírajících.

„Jdi na vnost," pravil jsem, „má
drahá sestro; zbav se života; tuto tlesnou
schránku ponrch v mých loktech!"

Po ti houiny držel jsem ji tak, ana
zápasila s pírodou

;
potom sladce usnula

a její duše lehounce se odtrhla od zem."
Malomocný domluviv tato slova ukryl

obliej ve dlaních
;

bolestný pocit odal
cestujícímu hlas. Pó chvíli mlení malo-
mocný povstal.

„Cizine," pravil," kdykoli omrzelos
nebo malomyslnost vás napadne, pomnte
opuštného u msta Aosty. — Marn jste

ho nenavštívil." — Šli spolen ku dveím
zahradním.

Když vojín mel již odejiti, navlékl si

na pravou ruku rukaviku a ekl malo-

mocnému: „Mkdy jste posud nikomu ne-

podal ruku, bute tak dobrý, stisknete

mou. Jest to ruka pítele, jejž živ zajímá
váš osud."

Malomocný odstoupil na nkolik krok,
jakoby se hrozil a zdvihna oi a ruce

k nebi zvolal: „Dobrotivý Bože, napl
celým svým požehnáním tohoto soustrast-

ného lovka I"

„Tedy mi prokažte jinou laskavost."

ujal se slova cestující. „Odcházím, možná,
že mnoho vody uplyne, nežli se zase uvi-

díme; což nemohli bychom si nkdy psáti,

ovšem s náležitou opatrností ? Takový po-

mr by vás snad bavil a já bych ml
z toho veliké potšení."

Malomocný chvíli pemýšlel. Konen
odpovdl : „Pro bych si dlal marné na-

dje? Nemohu míti jiného spoleníka mimo
Boha, v Nm se opt uvidíme. S Bohem,
spanilomysliíý cizine, bute štasten. S Bo-

hem na vky," Cestující odešel.

Malomocný zavel dvée a zastril

závoru. Pel. J. Str.

DOPIS.
Z Jerusalema.

(ecký svaly ohe,)

O Hodu Božím Velik. v chrám Božího

Hrobu v noci konají služby Boží nesjeduocení

ekové, po nich Arménové a po Arménech

katolíci. Patriarcha slouží pontif. mši svatou,

po níž jest prvod kolem Božího Hrobu, pi

nmž má každý hoící svíci v ruce. Mezi prvo-

dem tou se tyi evangelia. Mezi prvním obe-

jitím Božího Hrobu etl letos na pipraveném

puh v kostele italský knz evang. sv. Jana o

vzkíšení Pán, mezi druhým obejitím etl po-

kraování evangelia na jiném míst knz franc,

potom u kamene pomazání knz nm. evang.

sv. Lukáše o dvou uenících jdoucích do Emaus,

konen ped samým Hrobem Božím knz špa-

nlský evang. sv. A arka. V kapli Panny Marie

bylo „Te Deum u
s modlitbou za zachování

franc. republiky. Tikráte pla se antifoua

„Salvám fac, Domine, rempub.iicam nostramu

a patriarcha modlil se píslušnou niodlbu.

Francie jest ochráukyní katolík, její konsul

se svým úadnictvem v plné uniform byl pí-

tomen. Celý úkon trval od 7
l

/2--H l
/2 hod.

V kostele panovalo velebné ticho; kosiel byl

vojska prázduý, byli jsme tam skoro samí ka-

tolíci. Vojsko táboilo ped kostelem. — e-
kové vypravují, že jednou o noních službách
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velikononích spadl sv. ohe s nebe v Božím

Hrob. Eusebius vypravuje, že biskup jerus.

Narcissus jednou neml pro služby Boží v noci

velikononí oleje
;

tu kázal z kestního pra-

mene naliti vodu do lamp, která se v olej pro-

mnila. Z této události vyvinula se víra v ja-

kýsi zázraný prbh se sv. ohnm o bílé so-

bot. A mnozí ekové a Rusové vi posud

v jakýsi zázrak zde, a všichni mají svcení

tohoto ohn za sted slavnosti velikononí.

Pitom djí se ohavnosti na míst svatém. Již

v svatveer sv. ohn, o velikém pátku, zaali

ekové a Rusové hrozný rámus dlati. Skákali,

kieli, taucovali, výskali, objímali se jako

spití kolem Božího Hrobu, že vojsko holemi

k mlení je pivésti muselo, ponvadž zaal
katolický prvod.

O bílé sobot byl chrám jíž dopoledne

rozkolníky nabit, hlava vedle hlavy; kolem
Božího Hrobu byl špalír tureckého vojska. Aby-
chom se dostali do chrámu, vedl nás p. rektor

rakouského poutnického domu se svým kava-

sem # Kavas ozbrojený naped, pak lze projiti.

Protlaili jsme se s hroznou bídou a dostali

se na latinskou galerii, která rakouskému hos-

pic jest vykázána. Kolem otvorv, odkud sv.

ohe vyjde, byla hrozná tlaenice, praka, kik,
pohlavkování. Turetí dstojníci mlátiti do zá-

stupu holemi, kam praštili, tam praštili. Od
otvoru stál vojenský špalír jeden pro eckého
a druhý pro arménského jáhna, aby sv. ohe
první dostali a do svých oddlení odnésti mohli.

Každou chvíli pibhl tmito špalíry pro jáhny

nkdo poloobleeuý, vrazil do zástupu a dral

se k otvorm. Když o 1
r

/2 h- odpoledne ob-

jevili se korouhve ku processí, nastal pekelný
rámus, lidé vypadali celí zbsilí, divocí, zfana-

tisovaní. Aby se utišili, mlátili do nich Turci

holemi, aniž co prospli. Pak nastalo processí,

jehož se úastnili ecký patriarcha, jeden ar-

ménský biskup a 24 duchovních eckých, za

nimiž nešli žádní lidé. Kik a rámus byl pe-

kelný, lidé jako posedlí máchali šátky v po-
vtí, tleskali, ohánli se svícemi a svazky sví-

iek. Vojsko udržovalo s velikou nouzí špalír.

Když patriarcha s arménským biskupem do Bo-
žího Hrobu vešel, zvýšil se rámus a povyk.

Jakmile patriarcha ohe posvtil a ven vystril,

zapálil si na nm jeho jáhen své svíce a utíkal

špalírem jako rozumu zbavený. Vojsko ustou-

pilo ze špalírv a te nastala hrozná scéna,

kterou nikdo neuví, kdo ji nevidl. Patri-

archa vystril opt svtlo ; rvaka o n a shaslo
;

vystril nové svtlo, všeobecná praka o n;
každý chtl si rozsvítiti a rozsvcovali si; brzo

bylo moe svtel v kostele. Vava byla v ko-

stele tak hrozná, že turecké vojsko opt v špa-

líry postaviti se musilo, a to za hrozného mlá-

cení a bití do lidu. Lidé dávali si svtlo do

úst, pálili si vlasy a vousy, ženy dávaly si jc

na obnažená adra. Kostel byl moem svtel a

my na galeriích mohli se udusili. Nejvyšší

galerie v báni kostelní mly obsazeny ruské a

ecké dámy, které po provazích vytahovaly si

svtlo nahoru. Vtší zbsilosti nelze si mysliti

nad tento ecký sv. ohe aneuí vtší hanby, nezlí

že nco podobného nesjednocený patriarcha

trpti mže. eckého a arménského ohn uží-

vají též Koptové a Syrové. Po onom hanebném
zjevu následuje processí arménské, k nmuž se

Koptové a Sýrové pipojují. Naped jdou Ar-

méni s patriarchou v mite, za nimi vede pr-
vod arcibiskup koptský v korun, konen šil

se svým processím arcibiskup syrský, maje pes
hiavu kapuci od pluviálu. V kostele nebylo lze

vydržeti pro dým. Odešli jsme na stechu la-

tinského kláštera, kde pasa si cigaretu zapálil,

nikoli v kostele. Dr. Fr. Kryštfek.

KRONIKA.
Z Prahy. Nejdst. kap. vikariát ustanovil

na základ pluomocenství propjeného od sv.

Stolice ti chrámy, jichž návštvou každý, vy-

plniv podmínky sv. Otcem pedepsané, získati

mže odpustk plnomocných. Jsou to : farní

chrám sv. Cyrilla a Methodje v Karlin, poutní

chrám Mariánský v Staré Boleslavi a poutní

chrám Mariánský v Chlumu Mariánském. Všichni

jsou povinni obsah výnosu toho vícímu lidu

s kazatelny oznámiti a jej povzbudili, aby každý

nábožným pijetím svátosti pokání a nej>v.

Svátosti oltání, návštwu jednoho z výšejme-

novauých chrám a zbožnou modlitbou za blaho

církve sv. úastným sebe uiuiti hledl plno-

mocných odpustk od sv. Stolice propjených,
jež také duším v oistci na jzpsob pímluvy
pivlastniti lze. Dobá k získání odpustk za-

íná ode dne prohlášení tohoto výnosu a trvá

až vetn do dne 4. íjna 1885. — V diecési

Budjovické ustanoveny jsou za tou píinou
tyi kostely: mariánský kostel v Budjovicích,

poutuí kostel v Kajov, kostel sv. Cyrilla a

Methodje v Husinci a kostel sv. papeže Kle-

menta v Mirovicích.

* Pobožnost 40-hodinPá kená se do

6. kvtna u sv. Mikuláše, od 7.— 10. t. m. u

sv. Víta na hrad Pražském a od 11.— 14.

kvtna u sv. Jakuba.
*_* Výstava parament. V nedli 3.

kvtna zapoala v c. k. ústavo šlechtien u

Všech Svatých na král. Hradanech výstava,
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mešních rouch a ostatního náiní církevního.

Vystaveno jest 115 kasulí ili mešních rouch,

50 pluviai, více dalmatik, paten mešních,

missál, kalich, konviek, ciborií, rochet, hn-

meral a kost. prapor. Roucha budou nejd.

p. kapitolním vikáem posvcena a vikariatními

úady jednotlivým farám v echách zaslána.
*—* Spolek pro eské ferialní osady msta

Prahy a jeho pedmstí žádá snažn šlechetné

píznivce chudé mládeže, aby kdo mže jedno

neb nkolik dítek pohostiti na njaký as v

prázdninách se pihlásil u pedsedy spolkového

p. Fr. A. Urbánka, knihkupce v Praze ve Ferd.

tíd ís. 25.
*—* Spolek Arimatejský pochoval v dubnu

128 chudých kesan v Praze ; totiž z obecné

nemocnice 60, ze zemského blázince 13, ze

zemské porodnice 1, z nemocnice Milosrdných

bratí 11, z nemocníce Milosrdných sester 38,

z nemocnice Alžbtinské 2, a z umrlích kaplí

3; celkem letos již 429. osob.

Osobití vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

p. Frant. Vilímek, dkan v Spáleném Poíí,
dne 24. dubna 1885, (nar. 21. ledna 1806,
vysv. 25. ervence 1832)

;

p. Tadeáš KxesweUer, far. v Jindichovicích

(Heinrichsgruu), dne 25. dubna 1885, (nar.

23. ervna 1811, vysv. 2. srpna 1835).

Jmenován jest:

vdp. Msgr. Matyáš Heinrich, hlavní far. pi fae
Týnské v Praze a estný kanov. Vyšehradský,

jmenován kapitolním dk. Karlo -Týnským.
Ustanoveni jsou:

p. Frant. Totzauer, admin. v Nové Vsi (Neu-
dorf) v loužimském vikar., za far. tamže;

p. Jan Hnátek, kapl. Charvatecký, za zatímn.

kapl. v íanech;
p. Jan Par: (Ir

1

: kapl. v Spáleném Poíí, za

admin. tamže;

p. Ant. Zajíek, kapl. Jindichovický, za adm.
tamže.

Uprázdnná místa:

Bohnice, fara patr. Výboru zemského, od 22.

dubna 1885;
Spálené PoHi, dkanství patr. nejdst. vždy

vrné metrop. kapitoly v Praze, od 29.

dubna 1885;
Jindichovice (Heinricksgrttn), fara patr. pana

Ervína hrabete z Nostic-Rhinek, od 29.

dubna 1885;
Týn, fara v Praze, patr. obce Pražské, od 1.

kvtna 1885;

Planá, fara patr. p. Richarda kníž. z Metternich,

od 22. dubna 1885.

V biskupství Kráiové-Hradeckém.
V Páuu zesnuli

:

p. Jind. áp, kapl. v Chocni, 20. dubna 1885,
(nar. 29. ervna 1849 v Potštýné, vysv.

12. ervence 1874);

p. Jan Chvála, vik. sekret, a far. v Trhové

Kamenici, 24. dubna 1885, (nar. 31. kvtna
1832 v Tunéchodech, vysv. 25. ervence

1865)

;

p. Frant. Pitrman, kazatel u sv. Ignáce v Ji-

ín, 29.
v
dubna 1885, (nar. 18. ervence

1848 v Štpanicích, vysv. 10. srpna 1875);

p. Jos. Schlógl, kapl. v Kyšperku, 30. dubna

1885, (nar. 5. února 1860 ve Velké Ré-

tové, vysv. 15. ervence 1882).

Ustanoveni jsou

:

p. Frant. Sahan, kapl. Polenský, za far. ve

Vojnovu Mstci

;

p. Frant. HyhUk, far. v Bejšti, vstoupil na

odpoinek.
Uprázdnná místa:

Trhová Kamenice, fara patr. p. kníž. z Auers-

pergu, od 25. dubna 1885;
Bejšt, íara patr. náboženské matice, od 25.

dubna t. r.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul:

p. Frant. Waclik, far. v Lažišti, dne 6. dubna

1885, (nar. v Opalicích 8. kvtna 1820,

vysv. 22. ervence 1845)*

Vyznamenáni jsou:

p. Jan Pruner, far. v Hosín, b. not,, jmeno-

ván osob. dk.

;

p. Ant. Gebert, far. v Dubci (Tutz), bisk.

notáem,
Ustanoveni jsou

;

p. Václ. Pevný, far. ve Vosov (v Pražské

arcidiec), za far. v Starém Sedle (v Mi-

rovickém vik.);

p. Jan Mirtl, kapl. v Týnci, za far. v Sto-

boicích

;

p. Frant. Hlka, kapl. v Netolicích, za far.

v Tuapech;

p. Ant. Pixa, koop. v Písku, za katech, pi

mšt. díví škole tamtéž

;

p. Alois Kulis, kapl. v Lažišti, za admin.

tamtéž;

p. Adam Martinek, bývalý admin. v Stoboi-

cích, za kapl. v Týnci;

p. Frant, Brožka, kapl. v Brloze, za kapl. v

Netolicích.

Uprázdnné místo:

Lazist, fara patr. pana Jana Adolfa knížete

ze Schwarzeubergu, do 24. kvtna t. r. _
Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XI v, 34.)

St. Nepomuks-Vorabend.

Lichtlein schwimmen auf dem Strome,

Kinder singen auf der Brcken,

Glocke, Glockchen fiigt vom Dome

Sich der Andacht, dem Entzcken.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden ;

Also lós'te sich die Seele

Uns'res Heiligen, nicht verknden

Durf er anvertraute Fehle.

Lichtlein schwimmet. Spielt ihr Kinder

!

Kinder-Chor, o ! singe, singe

!

Und verkíindiget nicht minder

Was den Stern zu Sternen bringe.

Carlsbad, Id. Mai 1824.

Wolfgang Gróthe.

V svatveer sv. Jana Nepom.

Plují svtla v eky vln

A na most dítky pjí,

Zvony, zvuky tajupln

S veze v zápal zbožný znjí.

Svtla hasnou, hvzdy mizí!

Tak našeho svtce tichý

Zmizel duch, když nechtl cizí

Svené mu zradit híchy.

Plujte svtla, hej mládeži,

Pj o dtský sbore v plese,

Pj a hlásej hlas tvj svží,

Ku hvzdám co hvzdu nese.

Pel Adolf Rodler.
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Ignes nant crebri, crebris micat ignibus
amnis

:

In summo pueri carmina ponte canunt.

Principe ab aede suis tinnitibus aera

secundant,

Cunctorum et complent gaudia et

obsequium.

Ast ignes abeunt, abeunt et sidera

coelo! . . .

Non secus hinc abiit corpore decíduo

Spiritus ille Viri, certum cui, crimina
non fas

Pandere quse íidei credita jure sibi.

O nantes redeant ignes; ludosque
frequentent

Addentes pueri carmina carminibus.

Eja agite, atque choro, puri nunc dicite

cunctis

Quid clarum hoc sidus sidera in altaferat.

los. Florentia.

-- -o#c=

TIvq dva 7tXrj&og nota^iolo výxet

IJaláeg v/ivovai natd Ttjg yeqivyag,

*Ex vew xo)óo)v fteté/etv io^tý?

(palved^ a7tdat]g.

Tlv^aa ri Ttavaav xaréáv tá dot(ja.

Koti í'oo)q Oeíov dxí^t\ 6 &vjuóg

Ov vvri&évtog (faviQov^v d niottg

KQvntd tyvkaŠev.

TIvQad
i
výxeo&ai, veotqg te, nai^eiv

Jeyte vvv naldeg /0(>w yfivéootfg

Ao/xani xltíeiv o%i eloevéynt]

'yéotQOv tg daxQÁ.

I&ZIKb mOPENZJ.

Fiammelle nuotan sulFonde correnti

Cantan sul ponte i pargoli innooenti

E dalle torri urbane e delle ville

Ai prieghi, al gaudio accordansi le squille.

Svaniscono dal fium© le fiammelle,

Di mezzo al ciel svaniscono le stelle;

Cosi se n'andó l'alma del Beato,

Che gli afíidati error non ha svelato.

Nuotate o faci ! II canto, o fanciulletti,

Levate in coro, dai commossi petti

!

Oh! dite al mondo qual virtú sia qnella

Che inver le stelle su porta la stella.

Oiov. Milanesi.

Sancte Joannes Nepomucene,

Martyr ac Patrone!

Ab Obtrectatoribus et

Calumniatoribus praesta nos

immunes.

A pudore mundano nos custodias

et a confusione aeterna eripias!
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Kázaní
o nejsvtjší Trojici.

Napsal AI Dostál.

„Jdouce do veškerého svta,
ute všecky národy, ktíce
je ve jménu Otce, Syna i

Ducha sv." (Mat. 28, 19.)

Když sv. vrozvst Pavel na svých
apoštolských cestách zavítal také do slav-
ného eckého msta Athén, a díve než
poal uiti, chrámy etné a nádherné si

prohlížel, nalezl jednu svatyni vnovanou
neznámému bohu. Pohané ctili tolik bžk
a bohy, že se báli, by nkterého nevy-
nechali a jeden oltá jako pro všechen
pípad neznámé božské bytosti zasvtili.
Jejich náboženství, jejich víra bylo mnoho-
božství.

Jenom národ israelský, národ vyvo-
lený a slibem budoucího Vykupitele po-
vený, uznával jediného Boha, pána nebes
i zem. Proto všicci židé jen jediný chrám
v Jerusalem Hospodinu zasvtili, by víra
v jednoho Boha docela nevymizela z ob-
zoru svta. Než ím byla víra pohan,
ím bylo náboženství žid oproti vznešené
nauce kesanské ? Ona byla modloslužbou,
tato pouhým stínem. Modloslužba byla
svrhlostí prazjevení, víra židovská pouhým
vdcem, ukazujícím do budoucna, pouhým
klestiíeiem cesty.

Teprv Spasitel nauil lidstvo pravé
víe a jako základ k celé budov ke-
sanské nauky, jak úhelní kámen, na nmž
vše má spoívati, odkryl onoho athénského
neznámého boha a nauil lidstvo víe
v Boha trojjediného, Trojici nejsvtjší.
Bh jeden ve tech osobách! Jaké to ta-

jemství ! Který rozum lidský je vyzpy-
tuje? Jeden Bh ve tech osobách. My
tomu tajemství víme modlíce se denn
„Vím," dlajíce kíž na ele, ústech a
prsou a vyznávajíce všecky ti božské
osoby jediného Boha. „Ve v jménu Boha
Otce i Syna i Ducha sv. " Eekl jsem, že

;
téhle nauce víme a slovo to nade všechny

I
dkazy. Živá víra pekoná všechnu ue-

|

nos svtskou. My víme tob, Bože troj-

L jediný, my tuhle svoji víru životy chceme
i dokázati jsouce pesvdeni o mocných
úincích nejsvtjší Trojice, jež objasniti
.bude dnešním mým úkolem. —

Všecky ti božské osoby psobily pi
I stvoení svta, a pedevším Otci pií-
' táno

;
vždycky spolen psobí nejsvtjší

Trojice, a jednotlivé výkony nkteré
osob zvlášt pipisujeme. Slunce, msíc,
hvzdy, oblohu, zemi se vším živoistvem
a rostlinstvem, korunu všeho tvorstva stvo-

il Otec — prvá božská osoba. Však Otec
nieho nedlá bez Syna a Ducha sv. „Slo-

vem Pán utvrzená jsou nebesa a duchem
úst jeho všecka síla jejich." Úinek prvé
osoby — tento pekrásný svt. Uvažme,
dr. p. ím nám dílo Stvoitelovo. Pe-
krásný svt ped oima našima k užitku

a pohodlí našemu. Pro nás zahívající pa-
prsky slunení, pro nás zem vydává ut-
šenou úrodu, pro nás denn s nebe rosa

a dóšt, svlažující tvrdou pdu, pro nás
všecko to trojjediný Bh, Stvoitel nebe
i zem, stvoil. Však Stvoitel náš ješt
ním více obdail lovka, duši jeho k o-

brazu božímu stvoiv. Tak nás nebeský
Tvrce obšastnil, takými dary nás obda-
il a podnes obšastuje, podnes dary et-
nými obsypává. Hospodin nechtl jenom
sám býti šastným, blahoslaveným, on i

nás úastnými uinil bezetných radostí
a rozkoší.

ím jsme tedy povinni té prvé božské

osob? My jí jsme povinni denn vzdávati

neskonalý dík, naší povinností, kolikráte

pohlédneme na dílo Vykupitelovo, chváliti

a velebiti moc jeho, naší povinností a-
stji obraceti zraky své tam k tomu nej-

krásnjšímu dílu Hospodinovu, tam k tomu
nadhvzdnému sídlu : „Bože, ote nebeský,

jak neskonalou láskou jsi nás miloval a

dosud miluješ, kdvž jsi pro nás tak krásný

svt z nieho stvoil, když takové pože-

hnání na pole dáváš, práce naše ídíš a

spravuješ, když nám nad hvzdami sídlo

slávy vné chystáš."

Stvoitel nejen svt z nieho vyvedl,

Bh se na dále o svt stará a peuje, on
není tudy jenom jeho Tvrcem ale i idi-

telem, zachovatelem, on nejenom lovka
dle obrazu svého stvoil, on ho cestou ži-

vota dále vede, by neklesl. Však, bohužel,

lovk se vymkl z mezí svých, pohrdl

pravicí boží a hned v ráji splatil erným
nevdkem milos neskonalou. A tu na-

stala opt innos nejsvtjší Trojice vbec
a osoby druhé — Syna Vykupitele zvlášt.

Prorok Isaiáš vypravuje nám. že vidl
Pána sedícího na stolici pozdvižené, Sera-

finy obklíeného a dále dí, že slyšel hlas

Hospodinv : „Koho pošlu na svt ? Kdo
pjde vykoupit lovenstvo?" Ihned o-

zval se hlas jiný: „Hle já! pošli mne,
ote." A aj sám Syn boží, druhá božská

14*
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osoba, se hlásí, že božské spravedlnosti za
lidi dosti uiní, že chce poslušen býti až

k smrti — kíže. Co vše pro nás uinil
Syn boží? Kdo nám vypoví jeho lásku
k lidu, jeho trplivost, jeho laskavost, jeho
dobrotu ? Však na pamti nám teba míti,

že psobili spolu se Synem Otec i Duch
sv. Vždy „tak Bh miloval svt, že Syna
svého jednorozeného dal," a Duch sv. to-

lik milostí rozlil po skráních Ježíšových
u eky Jordánu. Žádný tvor, žádný andl,
žádný Seraíin, nebyl s to, by pozvédl lid-

stvo, jediné Boholovk mohl pomoci a

tak skuten uinila druhá osoba nejsve-

tjší Trojice,

Uvažme, dr. p. jak se stalo vykou-
pení naše. Dobrovoln se Spasitel naro-

zuje, z lásky pichází na svt. Hledá ztra-

cené ovce, pichází jako svtlo mezi tmu,
jako léka mezi nemocné, jako uitel mezi
neuené, jako osvoboditel mezi otroky,

jako spasitel tvorstva, jež bylo zahynulo.
Když to vše Kristus z lásky k nám uinil,

nemli bychom my jemu také lásku v-
novati, nemli bychom také my jemu srdce

své obtovati? Tolik pro nás druhá bož-
ská osoba uinila, co pak my dláme Spa-
siteli svému? Rozjímejme asto jeho utr-

pení, jeho smr, jeho božské dílo a skalami
žulovými, ledy chladnými bychom musili
býti, kdybychom dobrodiní jeho mrou
valnou necítili.

Než i tetí božská osoba, Duch sv.,

psobí blahodárn v nás. Duch sv. vylil

požehnání své na apoštoly, Duch sv. po-
sílil je divotvornou mocí, Duch sv. po-
svcuje i posiluje nás, kdykoliv se k nmu
utíkáme, kdykoliv ho prosíme úpnliv.
Kdo z nás nebyl na ktu sv. posvcen,
kdo neoblékl na se již roucho bílé, roucho
nevinnosti ve svátosti pokání? Kdo nás
posiluje v modlitbách, v kehkostech, aby-
chom nepadli ? Kdo z oí híšník vyvádí
skroušenó slzy, kdo nás povzbuzuje k po-
kání? Duch sv. to jest, tetí božská osoba.

Duch sv. psobí úinliv v srdcích

poslucha slova božího, Duch sv. napluje
nás ohnm lásky, horlivosti, oddanosti a
Duch sv. o bude, jenž za krátko srdce
vaše naplní, byste víru svoji všude ve-
ejn hlásali nikdy se za ni nestydíce.

O, jak veliká tato dobrodiní nejsvtejší
Trojice! Kdo by vypovdl, co dobrodiní
uám uinil Otec stvoiv svt a lovka
k obrazu svému, Syn vykoupiv nás z o-

troctví odvkého a Duch sv. posvcuje a
posiluje nás? Zdali pak my uznáváme do-

brodiní ta? Denn se kižujeme, denn
vyznáváme onu Trojici, jíž jsme slíbili, že
se odekneme satanáše, pýchy i skutk
jeho. Dostáli jsme vrn slibu tomu? My
se zapísáhli dle evangelia Kristova žiti,

my jsme slíbili pod praporem ukižova-
ného Spasitele bojovati, své žádosti a ná-
ruživosti krotiti, my jsme slíbili ukižova-
nému Spasiteli podobnými se státi. Dostáli
jsme slibu tomu všude a vrn?

A co vy, dr. osadníci, ješt zvlášt
jste slíbili nejsvtejší Trojici tento chrám
jí na poest postavivše? Vaši otcové se

zavázali, že všude zejm budou chválí ti

Trojici boží, veždy k ní se utíkati v do-
bách bol i slastí, jí se koiti, kolikrátekoli

práh této svatyn pekroí nebo kolem
pjdou. Vrn tudy stjte slibm tm,
chvalte trojjediného Boha, velebte Otce
Stvoitele, Syna Vykupitele, Ducha Posv-
titele a tak nejlépe dostojíte slibu, Jímž
se otcové zavázali nejsvtejší Trojici. asto
poklekejte na dlažbu chrámu tohoto a

kote se všemocnosti Boha Stvoitele, který
z lásky z nieho všechen svt arokrásn
vyvedl a podnes jej ídí a spravuje, po-
kote se ped trnem Syna Spasitele, jenž
pro lovka život na kíži položil a nám
poklad nehynoucích dobyl, nám v nebe-
sích místa blaženosti vné pipravil, po-
kote se ped Duchem Posvtitelem, Du-
chem Utšitelem

;
aby prodechl ohnm lásky

modlitby vaše, by osvítil rozum váš, utvr-

dil a upevnil vli vaši k dobrému a tak
nejlépe uctíte nejsvtejší Trojici. Amen.

Rozhled

po missiích svaté katolické církve
v roce 1884.

Podává Boh. Hakl, dk. v Hoicích.

(Dokonení.)

III. Tetí díl svta, Afrika, poskytuje
nám obraz nemén zajímavý a namnoze
i utšenjší nad onen. Tento díl svta, a
starý, pece tak dlouho tajemný a záhadný,
na nmž kletba boží spoívati se zdála,

stal se za dn našich pedmtem touhy,

pání a žádostí Europských národ, a

smlí badatelé všelikým smrem a na všech

stranách procházejí jej, vnikají do nitra

jeho a zpytují, zkoumají jej. Avšak se

stanoviska svaté víry kesansko-katolické
a svatých missií poskytuje on pohledu
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Koníme pehled tento slovy zname-
nitého biskupa Autunského (Augustodunum
u íman) ve Francii: „Kéž vzpomín -

ka na naše otce missionáe, v dalekých
koninách s obtovností hrdinskou pracu-
jící, probudí v nás horlivost, jíž bychom
i my íši boží na zemi vší silou podpo-
rovali ! Modlitby a almužny lenv ku roz-

šiování víry jsou ta pobídka, jenž hlasa-
tele radostného poselství (evangelia) k to-

mu vybízí a povzbuzuje, aby svatému dílu

se vnovali a kteráž jim poskytuje i pro-
stedkv, aby vznešený úkol svj plnili.

O kéž bychom toto, v pravd katolické
dílo, svatou missii, matku a odchovávatelku
statených dlník, kteí vše opouštjí,
všeho se vzdávají, vše obtují, aby až na
poslední konce svta šli, tam lidu nezná-
mému evangelium pokoje hlásali a jemu
cestu ku vné spáse ukazovali, na vlastní
oi vidli, jak toho dílo boží co den roste

a prospívá, jakbychom z toho Boha chvá-
lili a velebili!" —

Až sem „rozhled" po svatých missiích.
Kteraký to obraz vznešený a radostný,
a upíti nelze, že semotam i tah bolestný
v nm se nalézá. Kterak plní se tu slovo

:

„Jdouce do veškerého svta, ute všecky
národy!" Jak svdomit plní svatá církev
rozkaz ten ! Jak i hlava církve, svatý otec
nynjší, bdlostí pravého pastýe na vše
st ,ny zíra, by nižádné oveky neztratil,
ale aby všecky do ovince Kristova pi-
volal,^ nm je udržel a ku spasení pivedl.

Šasten národ, kterýž shromažuje
sob zásluh o rozšíení církve boží. V o-
hledu tom první jsou dojista Francouzov,
kteíž pracují na všech stranách a majíce
staré ústavy, v Lyon, Paíži, každého
roku vysýlají mnoho takových hrdin, kteí
rozcházejí se do všech díl svta a nele-
kají se ni muennickó smrti! Kéž i my
echoslovanó mli nco tch a takých
zásluh

!

Možno míti, ne-li jinak, tedy podpo-
rováním svatých missií, a to píspvky pe-
nžitými a modlitbou. Modlitbu mže každý
dáti, i nemocný, i mrzák; a víme, že
mnoho múze modlitba spravedlivého u Boha

)

avšak i druhým zpsobem, penžitými pro-
stedky podporovati máme a mžeme svaté
missie, a tch jest druhdy více teba, než

i

modlitby; a kdož jest, jenž by aspo nco,
by maliký dárek, dáti nemohl? Co a-
stokráte daremn se utratí! jak mnoho
zbyten promrhá ! Nevymlouvej se nikdo,
že nemžeš diti mnoho, že mžeš dáti jen

málo. Chléb ze samých drobt, moe ze

samých kapek se skládá; ale dobe initi,

a tudy i íši boží na zemi rozšiovati jest

každý povinen, dle sil svých a pomr.
Jak velice záslužný to skutek ped Bo-
hem! pispívati k tomu, by bližní náš, za

nhož rovnž krev Pán tekla a jehož

duše rovnž tak drahá jest, jako naše, pi-
šel ku poznání pravého Boha a Vykupitele
našeho, Ježíše Krista

;
aby poznal dstoj •

nos svou, i zpsob, jak Pánu Bohu svému
sloužiti, jemu se klanti, i jak býti živ!

Jest-li to již záslužno, jak velice teprv,

sám za spásu bližních svých se obtovati,
státi se missionáem! Co mladík srdna-

tých a schopných jest po vlastech našich!

co jich študuje za dn našich ! Zdaž ná-

roda schopnjšího, uiti se jazykm, nad
národ eský? ku jaké cti sloužili by ná-

rodu jinoši takoví, kteíž by pro spásu

bližních svých se obtovali, stali se hrdi-

nami kesanské lásky ! zdaž se jich doe-
káme i v národ našem? —

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování.)

VI.

Odpoledne vraceje se z msta, šel Si-

mon Vysokou ulicí k mlékaové zahrad.
Byl pohížen v myšlenkách; z oí mu zá-

ila odhodlanost. Patrn chtl íci nco
nového matce; nebo velmi pospíchal. Po-

jednou se zarazil, usmál se a úzkostliv

vykikl. Otvor v plot byl zadlán. Chvíli

stál, ruce maje skíženy na prsou; povrž-

liv díval se na pekážku; již se chystal

plot peákoiti; ale rozmyslil se jinak a

pravil sám k sob.
„Ne, žádných hloupostí ; má právo

k tomu. Co nám dovolil v pátelství, mže
v nepátelství zakázati. Prohlásil válku.

Dobe, posiluje mne v mém zámru Bez
prtahu potáhnu do bitvy. Nebohá matko

!

Jak vás rmoutí nešastný Verhoeven!
S pomocí Boží se mu ním dobrým od-

mním a odplatím všechno dobrým u

Obrátil se a šel Vysokou ulicí ku své-

mu domku. Práv když vkroil na ulici,

uvidl Kateinu nesoucí na hlav džbán
mléka. „Kateino," pravil ukazuje na plot

zahrady, „podívej se, dlají pehradu naši

lásce."
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„Bda !" ekla smutn, „ujišuji t nyní
Šimone, jest tvým nepítelem.

"

„Není; mým nepítelem jest chudoba;
budu bojovati beze strachu, odhodlan.
Zvítzím-li, tvá ruka bude mi odmnou a

také moje i mé matky štstí. Ale pote-
buji asu k svému zámru. Pomáhej mi!
stj pi mn vrn!

„Neopustím t, Simone, jak dlouho
jen budu moci. Bože, otec mne volá, po-

dívej se jak hrozí! Již jdu . .
."

„Ano, Kateino doufejme a cekejme.

S Bohem!"
Rychle šel k domovu a za nkolik o-

kamžik byl u matky. Ve dveích spatil,

že matka i Aninka pláou. Pohlédl na n
nejisté.

„Simone, podívej se do zahrady," ekla
vzdychajíc vdova. „Verhoeven zahradil

vchod, nyní k nám již Kateina nemže
pijíti. Všechno pátelství jest mezi námi
a Verhoevenovými perušeno."

„Vidl jsem to matko, ale nebojím se,

nýbrž naopak."
„O Šimone, neobtuj tak lhostejn svého

štstí. Všechno neštstí mže jediné jen

slovo odvrátiti od tebe. Nech mne, já chci

jiti do nemocnice."
„Prosím vás nemluvte o tom; jste

matkou a milujete nás; ale já jsem lo-
vkem a znám své povinnosti. Utete slzy

a Aninko, ml také, nepla sestiko. Nový
život nám nastává. Kdož ví, což Bh pro
nás uchoval?"

Hlas jeho znl mužn a z oí záilo
nadšení, tak že staena se na plna po-
divu dívala. Usedl na stolici vzal matku
za ruku a pokraoval: „Poslyšte, co mám
za lubem. Setrvá-li pan Verhoeven pi
daném slovu a Kateina pi odporu proti

Isidorovi, pak si pomohu. Isidor jest bo-
há a já chuas. Myslím, že kdybych ml
více penz, že by mi dal pan Verhoeven
s radostí svou dceru a zapomnl by svého
nepátelství. A nyní chci vydlati matko
penz, a to mnoho penz

;
dvuji v o-

chranu Boží, ve zmnu osudu a v moc
mé vle! Divíte se mé ei, matko; ale

vyložím vám, jaký jest mj zámr. Opu-
stím službu u pana Waterschoota."

„Bože ! opustiti chceš službu," opako-
vala matka znepokojena. „Z eho pak bu-
deme žiti?

„Zavedu si na svou pst obchod."
„Bez penz? není možno."
„Mýlíte se matko. Mluvil jsem již o

tom s panem "Waterschootem. Jest mi

velmi naklonn, ponvadž ví, jak svou
matku miluji a ctím. Všechno jsem mu
ekl. Pochválil mj úmysl. Francouzové
a Angliané zaínají se

v
raditi o podmín-

kách míru v Amiensu. as jest píhodný

;

cena kávy stoupá."

Paní Hormsová nepidávala se k slepé

dve svého syna a již pouhá myšlenka
takového odvážlivóho podniku ji dsila,
chtla uiniti nkolik námitek, ale syn ji

ani k ei nepipustil a se zápalem vy-
právl: „Zanu s desíti balíky a prodám
s malým výdlkem; pak koupím 20, po-
tom 30, pak 40 a více balíkv. Budu pra-

covati, poítati, pobhnu ráno i veer na
bursu, budu se namáhati celý den a ne-
dám si nikdy pokoje

;
vydlám, získám si

dvru, konen si koupím tisíc balíkv a

pak budu boháem, a budeme všichni

šastni, a vy matko budete bydliti v krás-

ném dom uprosted msta s Aninkou a

Kateinou, nebo se jist stane mojí ženou !"

Matka pochybujíc kývala smutn hla-

vou. „Krásná budoucnost. Omamuješ mne
;

jest to sen jen."

„Sen? není! tyi nebo pt nejbohat-

ších kupcv Antverpských také tak zaalo.

Pro by se mi dobe nedailo?"
„Ale mli aspo trochu penz!"
„Máme domek a zahradu, matko Pan

van G-roenhoeven nabízel mi 4000 zlatých.

Prodáme mu všechno."

Staena zbledla. „Prodati?" zmaten
pravila, „domek, v nmž se tvj otec na-

rodil, kde tys se narodil. Prosím t, ekni
mi, myslís-li tak opravdov."

„Myslím to opravdov matko; co i-

ním, zrale jsem uvážil: Odmnou naší ná-

mahy bude osvobození Kateiny a naše

blaho."

Upus od zámru; nenu mne, abych

nesvolila k tomu."
„Nenutím vás, matko a nebudu nutiti.

Mírnte svou úzkos, není nijak oprávnna.
Jenom poslouchejte: Se 4000 zlatými mohu
si založiti dosti velký obchod a pak teprve

vydlám dosti penz. Najmu si v mst
pkný dm i s pisárnou; koupím zásobu

kávy. Prodám ji a pak znova si zboží na-

koupím. Tak budu pokraovat! a budu-li

míti štstí —

"

„Ale Simone, pozbudeš-li peníze, jež

jsi dostal za domek, pak bychom byli na

mizin. Pamatuj aspo na malou Aninku.

jest ješt tak mladá!"
„Pamatoval jsem maminko, kdybych

ml neštstí v obchod a pozbyl všech
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nyní ješt radostnjšího a utšenjšího,
než Asie. Všecky náboženské spolky se tu
sešly ku spolené práci a tato ohromná
zem, aspo na severovýchodu (v Egypt
hlavn a Habeši) potem a krví sv. apo-
štol zúrodnná, tém po 2000 let vítá

hlasatele svatého evangelia a zvstova-
tele radostného poselství s otevenou ná-
ruí, plna jsouc úcty a svaté horlivosti.

Prozetelnost boží slitovala se, a zdá se,

že chystá i tmto opuštným a zapome-
nutým národm utšenjší ráno dne jejich

pozemského života.

V ele tohoto bohumilého a nejvýš
záslužného kesanského tažení váleného
stojí ten, jejž svatý otec, Lev XIIL, ne-
dávno pi slavné píležitosti apoštolem
Afriky býti pravil a jej tak nazval. Až
djepis pozdji vypravovati bude, že kar-
din^ 1 Lavigerie v nkolika msících kathe-
dráid, biskupskou residencí, kollegium, ne-
mocnici vystavl, ano tém ze zem vy-
kouzlil, že Tunis farními kostely a školami,
útulnami všelikému utrpení opatil; až
zvstovati bude, že týž muž, povznešený
nad všeliké citlivstkáství, národnostní
hádky, závis a žárlivost u všech tu za-
stoupených národností : u Francouz, Me-
liák, Vlach i Arab, rovné vážnosti
požíval; naši synové a potomci sotva uví,
že postaoval jeden život lidský, vymený
na obyejnou dobu života tuzemského, aby
tolik dl vznešených vytvoil, tolik skutk
kesanské lásky, velikých a nesmrtelných,
vykonal a tolik ústavu založil. Zatím co
arcibiskup Karthaginský církev sv. Cypriana,
té okrasy biskupv, z dávného rumu oi-
šuje a k novému životu probouzí: týž
kardinál již zase nové zástupy apoštolv
na cestu vystrojuje a chystá, kteí by za-
poaté dílo dále vedli a o rozšíení a u-
tvrzení svaté církve v tchto krajích s no -

vou chutí a láskou pracovali. Brzy také
nejdst. p. Levinhac, první biskup, kterýž
ze

^

mladé spolenosti missioná Algier-
ských byl vyšel, ku velikým jezerm u
nitru Afriky se navrátí, a an stedem Afri-
ky cestu konati bude, i ostatním ped-
staveným apoštolských vikariát, t. j. apo-
štolským vikám, kteíž jeho spolubratím
(biskupm) sveni jsou, svcení na bi-
skupství udlí.

Vedle otc Algierských bojují již od
pti let též otcové francouzští, Jesuité, na
ece Zambesi, na jihovýchodní stran Afri-
ky, v té pracné missii, která jedním sy

nem katolické Belgie, dst. panem Delpelr

chinem, založena jest byla.

Po nesetných svízelích a strastech,

nejistotách a úzkostech, jež všecky na
nho se sypaly, mohl konen statený
ten apoštol, když byl 15 soudruh úadu
apoštolského, deset knží a pt bratí,

vedle sebe klesati vidl, a když sám všecka
nebezpeí byl pestál a ohromným namá-
háním všecek tém vysílen byl: svaté

zapoaté dílo jiným rukám sviti. Tím
dráha ražena jest, missionái skuten u
rozliných kmen kafferských se usadili,

seznali jejich zpsob života, jejich pohla-

váry a vbec vše, z ehožby pro další

zdar svaté missie koistiti mohli. Jestliže

na ten okamžik pouze tím omeziti se mu-
sejí, by dobytých míst udrželi, a jest-li

se jim až dosavad nepodailo, i na oné

stran eky Zambesi se usaditi : dojista

apoštolát ernoch v Portugalské kolonií,

kdež pemnoho ubohých kaffr beze vše-

likého pojmu o Bohu a náboženství, též

beze všeho spoleenského vzdlání až do-

savad žije, na pevných a bezpených zá-

kladech založí a zídí.

Ponvadž v tomto rozhledu a estném
seznamu jména pouze tch hrdin a dl-
ník božích, kdož v prvních adách stojí

a bojují, do první ady klademe: pozdra-
víme jen jako mimochodem sester a missi-

oná, kteíž falešným prorokem Mahdim
v zajetí držáni jsou, a kteíž pod násilím

arabského fanatismu až dosavad úpíce, více

než 27 msíc na vojsko, jež by je osvo-

bodilo, ekají. Nejsou ovšem bohužel oni

jediní, kteí hordami nepovolaného pro-

roka toho smrtí ohroženi jsou ; i missio-

nái v Habeši (Abyssinii) úinkv jeho
vzpoury pocítili. Štace Keren od té doby,

co Egypané odtáhli, u velikém nebezpeí
se naléhá; nejdst. pan Touvier lupii ha-
noben byl, a i životu jeho nebezpeí hro-

zilo. I zde snad, v tchto místech, bude
opatrnos missionám raditi, aby na as
innosti své se vzdali a do bezpenjšího
místa ustoupili.

Uprosted tchto svízel církve boží
mohly však pece nkteré missionáskó
spolenosti (kongregace) ze žn boží, dosti

hojné, se ""šiti. Vzmíníme pede vším sy-

nv ctihodného Libermarma, otcv od Du-
cha sv. — Iv Seneganibii, na západním
behu Afriky, severn od zálivu Guinej-
ského, žádá mocný kmen Bambara, kterýž
na vysoin Kita se osadil a až dosavad
ozbrojené propagand Mohammedanismu
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mocn se bránil, se vším úsilím otc mis-

sionáv. — V apoštolském vikariat Sierra

Leona pijímá president republiky Liberia,

akoli protestant, otce missionáe se vší

vlídností a slibuje, že etným jejich cvi-

encm (katechumenm) svobody a ochra-
ny popeje.

V Missii obou Guinei, v první to no-
vých missií v tchto krajinách, potšil se

nejdst. pan Le Berre, kterýž od 30 let

tuto ás jižní Afriky svým potem zavla-

žuje, tím, že v Gaboné krásný chrám, kte-

rýž na útraty osady (kolonie) vystaven
byl, vysvtil a že ku štaci Lambarene dv
nové missie, jednu na pobeží, pi ústí

eky Ogove, druhou uvnit v zemi, upro-
sted pokojného kmenu Aduma, pipojil.

Stará missie Kongo povstává opt ze

svých zícenin. Laskavou ochotností pana
z Brazze a portugalských úad podporo-
váni jsouce, založili otcové od sv. Ducha
dv osady

;
jednu v Lhango a druhou v Lin-

zolo, nedaleko od Brazzaville. Neobyejnou
trplivostí svou a dkazy kesanské lásky
dobývají si dvru domorodc a vnikají

dále, hloubji do jižní Afriky : tvoi stední
body osad kesanských na blízku Cunene
a na behách hoeního Zambesi. — K to-

mu dodejme, že apoštolský vikariát Zan-
zebar pod ízením svého prvního biskupa,
nejdst. pana z Courmontu, svých pt již

stávajících ústav vzdlává a rozšiuje a
tak k novým úspchm a pokrokm uvnit
Afriky se pipravuje.

Mezi kongregacemi, kteréž dílo církve

v zemi ernoch dále konají, nemžeme
opominouti, bychom o spolenosti Afric-

kých missií v Lyon se nevzmínili. Hrda
jsouc na svatá podání o obtovnosti, jež

svatý její zakladatel, nejdst. pan Marion
ze Bresillac, jí byl zanechal, všude roz-

množuje skutky své horlivosti. Jí žehnají

v Egypt pro její lékárny chudých a školy

;

jest známa a vážena ve velikém mst
ernošském Abeokuta, v Layosu, Porto novo,

v Elmie a Dahomey. V asích nejblíže pí-
štích uvidíme ji na pobeží západním, na
Nigru ; nebo její missionái, kteíž od tu-

zemc co nejsnažnji žádáni a oekáváni
jsou, nalézají se již na cest do tohoto no-
vého apoštolského vikariátu.

1Y. A pohlódneme-li dále do Ameriky,

této pohostinné zem, kteráž všem cizincm
brány otvírá, a kde rovnž i nejsmlejší
poátky založení církve boží voln roz-

víjeti se mohou, za nejnovjší doby ustu-

puje všecko ped jednou událostí, o níž již

loského roku ve své výroní zpráv
vzmínku jsme uinili, skromn do pozadí.

Ku konci r. 1883 pipravovali arcibisku-

pové veliké republiky pod dozorem vrch-

ního pastýe základy mladé církve své.

Nedávno tomu, co na sto biskup na sn-
mu v Baltimore shromáždno bylo. Víme
dobe, že svatého díla našeho, t. missií,

ctihodnými otci tmi zapomenuto nebude.
Amerika, kteráž našimi obtmi a modlitba-
mi dobyta jest byla, sama stane se nyní
apoštolem a zaujme brzy uprosted našich

dobrodinc místo, jež jak její bohatství a

zámožnosti, tak i její svobody a srdce d-
stojno jest.

Neodvracujme od Ameriky oí svých
a neopouštjme jí, lebychom ješt vdn
a s obdivem pohlédli na sever, na tu tak

velice obtížnou a písnou missii Oblatv
(obtovaných) od Neposkvrnného Poetí
v Athabaska-Makenzie na ece Makenzie, a

lebychom na jihu pozdravili zástupv
onch otc missioná, jež Don Bosco byl

vyslal, a obdivovali se v duchu plni ra-

dosti tomu vznešenému skutku, jímž pre-

sident republiky Ecuador nedávno lid svj
slavn Nejsvtéjšímu Srdci Pána Ježíše

Krista byl obtoval.
V. A pohlódnouce konen na Oceánii,

vidíme, že minul as, kde tato katolické

vrovesty s nedvrou pijímala a za je-

jich práci a lásku muennictvím jim se

odmovala. Nyní klidí otcové Maristé

s potšením, co pedchdcové jejich v sl-

zách byli rozsívali. Ovšem že nebe samo,

kteréž nebývá druhdy tak mírné povahy
jako obyvatelstvo, neobyejnými bouemi,
jako v Samoa a Wallisu

)
kaple, farní sta-

vení a školy, kteréž tolik práce, obtí a

namáhání stály, zniilo a zrušilo ; avšak
missionái, plni horlivosti a lásky, ze zí-

cenin tchto a na nich, opt nová stavení

budují a pohnuti dobrou vlí narodkv
sob svených, opakují v úzkosti slovo

Spasitelovo: „Zen zajisté mnohá, ale dlníku

málo."

VI. A obrátíme-li konen zrak svj
k Austrálii, spatujeme, kterak nový irlaud-

ský prelát, kterýž na stoleo metropolitní

v Sydney, hlavním to mst pevniny Au-
stralské, povýšen byl, na velikém tom
ostrov našich protinožc ve sláv pijat

byl, ana na nejzazším konci Australské

pevniny velmi zajímavá kolonie Benedik-

tinská, Nursia, nové to Paraguay, šastný
návrat svého zbožného zakladatele, nej-

dst. p. biskupa Salvada s radostí oekává.
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za 18.280 kop mís., též nkteré vesnice a

svršky pi nich odhadnuté za 31G4 kop.,

v jedné sum za 21.444 kop míš.

Tyto statky, skoníiskovanó Janu nej-

staršímu Kavkovi z ían, byly vedle na-

ízení knížete Karla z Lichtenšteina dne
21. íjna 1621 k ruce král. íisku od ko-

missa kraje Bechyského ujaty a dne
8. ervence 1623 postoupeny jsou arci-

biskupovi pražskému, jemuž od císae ná-

hradou za deputát, témuž arcibiskupství

povolený, darovány byly.

Spolu s tmito statky odevzdán byl

arcibiskupství pražskému statek Rožmitál-

ský, skon riskovaný Floriánu Gryspekovi
rytíi z Gryspachu, ku statku tomu nále-

žel zámek s dvorem poplužním a msteko
Rožmitál spolu s 19 vesnicemi a dvma
podíly v jiných dvou vesnicích, vše od-
hadnuto za ti3.111 kop míš.

Všecky statky odhadnuté v jedné sum
za 333.930 kop míš., odevzdány arcibiskup-
ství beze všech závad, tak že dluhy na
nich vzící král. komora pevzala.*)

Arcibiskupovi Matouši Ferd. Zoubkovi
dovolil (1670) císa Leopold blíže Svaté
Hory u Píbrami vystavti jeho nákladem
na míst zboeného zámeku nový zámek,
v nmž by mohl v jisté asy lidu tu v ná-
boženství se scházejícímu svátostí bimo-
váním pisluhovatí.**)

Karel Adam Lev z ían, odkázal po-
slední vlí svou dne 28. záí 1672, pokud
by se neoženil a bez ddic se svta sešel

statek svj Louovice nad Blanici, zddný
po manželce své Ludmile Magdalen, ro-

zené Skuhrovce ze Skuhrova, arcibiskupství
pražskému, žádaje pi tom jak arcibiskupa
Zoubka tak i budoucích arcibiskup praž-
ských,

^

aby za duši jeho oni sami osobn
tyikráte do roka a to posloupn na hradu
Pražském v hlavním kostele sv. Víta
v kapli sv. Václava mše sv. sloužili.***)

Za téhož arcibiskupa stalo se více zá-
zrak pi jednom obraze P. Marie v Kla-
tovech. Nástupce jeho Jan hrab Valdštein
dal všecky ty události dle zákon církev-

*) Bílek: Djiny konfiskací I. a 11., 1241
— 1243, 175, 484- -485.

**) Roku 1847 koupila vláda tento zámek
od arcibiskupa a zídila v nm korní školu a

akademii. (Rezek: Sborník historický I. ro.
393-395.)

***) Frind: Gesckichte der Bischófe und
Erzbischófe von Prag 225. Vlasák : Okres Vla-

šimský liy.

nich písn vyšetiti a když po dlouhém
a pracném vyšetování na jevo pišlo, že

skuten ped doteným obrazem zázraky
se staly na pímluvu Rodiky Boží, dal

tentýž obraz ve farním chrámu Klatov-
ském veejné úct na hlavní oltá vystaviti,

kdež se podnes nachází. K témuž obrazu
picházelo každoron mnoho poutník a

za tou píinou by píchozím poutníkm
do Klatov v duchovních potebách bylo

vyhovno, založil pi kostele tom zvláštní

fundaci pro tyi knze a sice pro 3 ka-

plany a jich starostu (superiora). Zárove
pak pro n vystavl poblíž kostela jedno-

patrovou budovu. Nadání ono udrželo se

až po dnes a velmi stenenó a užívají je

nyní pouze superior a jeden kaplan.*)

Arcibiskup Jan Josef hrab Breuner
rozmnožil panství arcibiskupské o statek

Kojetín na Morav, o kterýž vedl spor

dlouholetý (r; 1699).**)

Nástupce však jeho Ferdinand hrab
Khuenburk vymnil tento moravský statek

za Dolní Bežany nedaleko Prahy (4. list.

1715).

Arcibiskup Moric Gustav hrab Man-
derscheid koupil (r. 1761) statek Onsov a

19. ervence 1763 koupil od ddic Jana
Sterneka za 217000 zl. panství D >bejovice

se statky Kamenicí, Sulicí, Psárem a

Teptínem a zanechal je stolci arcibiskup-

skému jako „panství manderscheidské." ***)

Nástupcové jeho nehledli více tak

rozmnožení statk jako spíše zlepšení jich,

zlepšení hmotného i duchovního blahobytu
poddaných svých, podporováním obchodu,
prmyslu na svých panstvích, zakládáním
škol, dobrých silnic a podobn, tak že za

nynjší doby ítá arcibiskupství pouze
tyto statky

:

V kraji Budjovickém : Týn nad VUa-

í
vou. V kraji áslavském: Onsov (okres

I

Dolno-Královický). V kraji Táborském

:

I ervená eice a Nový Rychnov (okres Pel-

!

himovský), Loutvice (okres Vlašimský).

V kraji Píseckém: Rožmitál (okres Bez-
nický). V kraji Pražském : Dob^joyice a

Bežany (okres Jílovský). V kraji Žatec
kém: Svtec (okres Bilinský'.

(„Tábor" ro. XXII. ís. 14.)

*) Srdínko: „Stará Boleslav/'

**) Frind: Geschichte 233.
***) Tamže 240, 249. Slovník Nanný a j.
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Nkteré dobré myšlénky.

1. O modlitb. Skivánek ráno vzlétna

pje Tvrci svou ranní modlitbu a slavík, sed
o samot v houštin, když již vše vkol utichlo,

pje na veer svou modlitbu veerní.

Všecka kvítka svou hlavinku po slunci

toí a následují je po celý den, kalíšek majíce

k nmu obrácený; ano zimostráz prolamuje i

tvrdé' zdi a snaží se, aby ku jasnému paprsku
zahívajícího slunéka se dostal. Ó kteraká tu

hanba lovku, který srdce své od Boha, toho
vného slunce odvrací!

Modlitba tak nám jest potebná, jako dý-
chání, ano jest v pravd dechem duše. Jako
tlo, pokud dýchá, živo jest: tak i duše, pokud
se modlí. A jako dýcháním neisté látky ze

sebe vydáváme a odmšujeme : rovnž tak bý-
vají modlitbou neisté látky duše vymšovány
a odstraovány.

Modlíce se nemžeme hned srdce svého
tak rozehátí, aby živým plamenem hoelo a
báio; avšak rovnž nemžeme z pízemí jedním
krokem hned do prvního neb druhého patra
pijíti, le znenáhla ; a rovnž, když zatopíme,
kamna ne najednou se rozehívají, nébrž po
chvíli, a musíme vytrvati a pikládati.

Jako tomu, kdo na nkterou horu vstoupá,
cesta ze zaátku obtížnou býti se zdá, ale ím
výše vystupuje, vždy snadnjší býti se jeví, až

konen, když vrcholu byl dostoupil, istým
vzduchem a krásnou vyhlídkou odmnn bývá

:

rovnž tak zdá se býti tomu, kdo modliti se

poíná, modlitba zprvu nemilou a obtížnou;
avšak setrvá-li a déle-li se modlí, mizí obtíž

a modlitba stává se mu milou a píjemnou, ano
posléze i rozkoší, až konen slastí a radostí
nebeských u nitru svém zákuuší.

„Zbran knze jsou modlitba a tení."
Aug. ; a nejen knze, ale každého kesana,
ano lovka. Jako denn tlo své krmíme a
nasycujeme, a to kolikráte, aby živo a zdrávo
bylo: tak musí i duše pokrmem duchovním ži-

vena a krmena býti, sic ochabuje a slábne.
Tlo, jsouc hmota, živí se ze zem; duše, jsouc
duch, pokrmem s nebe, a ten jest pede vším
modlitba. K nebi vznáší se modlitba, s nebe
pichází posila a požehnání boží.

Jako dít, nemže li neho dosáhnouti,
otce volá na pomoc, kterýž vtší jest a silnjší,
než ono, a tudíž dosáhnouti mže, eho ono
žádá : tak musíme initi i my, jsouce slabi a
malomocni

; volati musíme k Otci nebeskému.
Výborná jest modlitba rozjímavá. „Blaho-

slavený muž, kterýž pemýšlí v zákon Hospo-
dinov duem i nocí. I bude jako strom, kterýž

štípen jest podlé vod tekoucích, jenž ovoce své

vydá asem svým ; a list jeho nesprchne a všecko,

cokoli initi bude, šastn mu se povede."

Ž. 1, 2. 3. „lovk, kterýž pemýšleti poíná,
poátek jest všeho dobrého." Aug. Zvlášt

prospšno jest, rozjímati o tchto tyejh v-
cech lovka : o híchu, smrti, soudu a pekle.

Jsou jako tyi zdi, mezi nimiž stojíme
;

vý-

chodu není nikde ; kráíme ku jedné, rozjímáme,

uvažujeme, uniknutí není; ke druhé, hledáme

otvoru, není nikde ; tak u tetí i tvrté
;

není

vyhlídky nikam, le vzhru — ku nebi. Obra
se tedy tam

;
opus zemi, tento prach, povznes

se k Bohu, lítostí a pokáním. Ó jak spasitelno,

uvažovati^u sebe o tchto tyech vcech!
2. Ctni. Jako ten, kdo na slunci chodí,

vždycky paprsky sluneními, by ponkud opá-

len a osmažen bývá: a jako ten, kdo v lé-

kárn pobyl, když vyjde, sebou trochu vn
tam odtud nese, ponvadž jí naichlý jest: tak

i ten, kdo dobré a mravné knihy ítá, vždy

z nich nco podrží, ím lepším a v dobrém
smýšlení utvrzenjším se stává.

3. Svdomí. Útlé svdomí jest jako pa-

vuina; jako tato i pi jemném vtíku se

otásá: tak útlé svdomí i pi malém híchu;
naproti tomu svdomí otrlé a tupé, teprv, když

boue vichru, t. j. hrubých poklesk a hích
bnráeí a fuí.

4. Svátost pokání V Jerusalém byl ryb-

ník bravní, patero podloubí kolem mající. Rybník

jest svátost pokání; patero podloubí jest pt
její ástek : zpytování svdomí, žel a lítos,

pravý úmysl, zpov a dostiuinní. Tam uzdra-

ven býval jeden, tu všickni ! O kterakými díky

Ježíši Kristu, Spasiteli svému povinni jsme !

5. Zahálka. Jako stojatá voda hnije, nza-

vený vzduch smrádne, jako do roucha, jež

dlouho leží, se dají moli, do deva ervi, do

domu opuštného myši a krysy : tak v zaháli-

vém lovku rodí se všecka neest.

6. Lenost. Jako vlažná voda psobí oškli-

vost a pita bývá, aby to, co v život tlaí,

ven se vyvrhlo : tak lenos psobí ošklivost a

nechu mravní. Písmo sv. dí (Zjev. 3, 16.)

:

„Že jsi vlažný a nejsi ani studený, ani horký,

ponu t vyvrhovati z úst svých."

7. Nechut ku sv. vcem. Jako ten, jenž

má zkažený žaludek, ani zdravých jídel snésti

nemže, ne proto, žeby byla nezdravá, ale že

on jest nezdravý: tak i ten, jenž má porušenou

duši a uvnit jest nezdravý, eí a kn ; h, o Pánu

Bohu jednajících, BDésti nemže; psobit' mu
ošklivost, ale pro? í to vina? B. H.
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penz, co jsem dostal za domek, pak se

vrátím k panu "Waterschootovi a budu
opt správcem v zásobárn. Jednám z jeho
pokynu, dle jeho návrhu. Matko, byli by-
chom pak tak chudi, jak jsme nyní."

„Ale náš domek, náš pkný rozkošný
domeek mli bychom ztratiti?"

„Obchod se mi v krátkém ase zlepší;

vydlám nkolikráte více, než za jest

náš domeek. Pomalu bude u nás spoko-
jenost a Kateina bude mojí manželkou.
Budeme bydliti v krásném dom, vy bu-
dete míti služku, Aninka bude choditi do
dobré školy, bude se uiti hudb a kdo
ví matko, — také se jiným pihodilo, —
kdo ví, nekoupím-li si konen koár,
v nmž vy, Aninka a Kateina budete
jezditi? Nuže matko, svolte!"

„Pokej, až se rozmyslím. Za nkolik
dní ti to eknu."

„Nkolik dní, matko ! ani hodiny. as
jsou peníze. Sám se bojím ; za nkolik dní
bych snad pozbyl odvahy a^byli bychom
odsouzeni k stálé chudob. Žádám mnoho
bohatství a štstí nejen pro vás, ale i pro
Kateinu a Aninku. Matko! prosím vás,

neodpírejte !"

„Inu dobe, notebí-li naprosto . . .

u

„Dejte mi klice od skín!"
Matka sáhla rukou do kapsy a dala

klíe synovi.

Radostí vykikl a šel do vedlejší svt-
nice. Za chvíli vrátil se nesa jakési pa-
píry. „Bžím k panu van Grroenhoevenovi
a k notáovi. Neplate matko, radji se

veselte. Za týden budeme bydliti v mst
v pkném dom a vybudete míti služku."

Objal nžn matku a plakal líbaje ji.

Pak vyšel z domu volaje na matku:
„Dvujte, proste Boha a doufejme v bu-
doucnost!" (Pokra.)

Statky arcibiskupství Pražského.
Podává Jan Hille.

Velmi znaný byl poet mst a vesnic,
které ped válkou husitskou k arcibiskup-
ství Pražskému pináležely. Tvoilyt již za
prvního arcibiskupa pražského Arnošta
z Pardubic statky ty 17 vtších neb men-
ších obvod nazvaných dle hrad neb
mest neb jiných sídel, z kterých byly
spravovány.

Správní sídla tato byla: Praha s re-

sidencí arcibiskupskou na Malé stran a

blíže téže osm domv poplatných, též o-

strov sv. Petra pod mostem a ješt 8
vesnic. — Zboží Roudnické s nádherným
zámkem v Roudnici, oblíbeným to místem
arcibiskup pražských, spolu s 24 vesni-

cemi. Zboží Zerické nacházelo se v kra-

jin pkn položené blíž Doubravice ne-

daleko Ml. Boleslav a píslušelo k nmu
starý dvr Zerice s temi všemi. Zboží
Béchask pak leželo nco dále odtud u

Kopidlna se tymi všemi. Brod eský a

15 vesnic.

V nejvtším objemu a nejhouš po-

hromad rozkládaly se statky arcibiskup-

ské v jiho- východní tvrti zem eské.
Zde píslušelo pedn zboží Stépánovské,

v krajin nedaleko od Vlašim, na východ
msto Štpánov a v okolí 11 vesnic; od-

tud nco dále na jih náleželo k arcibi-

skupství msteko Kivsoudov s 10 vesni-

cemi ;
v malém pak vzdali jižn od^Kiv-

soudova poínalo se veliké panství Recické,

nej vtší ze všech, dosahujíc ásten až

ke hranicím moravským. — K nmu ná-
ležela tyi msta: Pelhimov spolu se 26
vesnicemi, Reice ervená i Biskupova
s 29 vesnicemi, Vyskytná s 19 vesnicemi,

Rychnov Nový s 14 vesnicemi. V nevelkém
vzdálí od tohoto rozsáhlého zboží ležely

na východ blíž Nm. Brodu statky pí-
slušející k zámku Herálci, celkem 22 ves-

nic. — Západn pak stranou k Táb oru
rozprostíralo se zboží Chýnovské totiž sta-

rodávný nkdy župní hrad Chýnov s m-
stekem pod ním a 12 vesnic — Zboží
Vltavotýnské táhlo se do délky hlavn po
pravém behu Vltavy, v krajin blíže Be-
chyn též nkdy statku arcibiskupského,
zaínajíc na této stran eky asi míli nad
Týnem a koníc dv míle cesty pod ním
nedaleko Bernartic. V celku náleželo k
zboží Vltavotýnskómu 32 vesnic spolu

s mstem a zámkem Týnem nad Vltavou.
— Zboží Píbramské rozprostíralo se v kra-

jin od hory Temešnó a od les Dobíš-
ských dílem až k ece Vltav, nkde ve
vetší souvislosti, jinde zas toliko rzno
ležícími osadami, které ve smru jižním
zabíhaly do krajin nynjšího okresu Mi-
rovickóho a nedaleko pod Orlíkem pe-
skakovaly také pes Vltavu na beh vý-

chodní.

Všech osad bylo 58, mezi nimiž msto
Píbram se starodávnými stíbrnými doly.

Se zbožím Píbramským hraniilo na
západ Rožmitálské. k nmu náleželo msto
Rožmitál se 17. vesnicemi.
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K obvodu Rokycanskému náleželo zna-

menité msto toho jména se tymi vesni-

cemi v jeho okolí.

O trojím panství Horšovo-Týnskóm,
Hernšteinském a Supíhorském nemáme po-

drobných zpráv.

Mimo tyto statky ležící v echách
náleželo tehdáž k arcibiskupství pražské-

mu msto Kojetín na Morav, neznámo
s jakým píslušenstvím.

R. 1373 pidlil císa Karel IV. k arci-

biskupství také msto Luhe v hoejší
Falci na ece Náb ležící s okrskem jeho
a jmenovit s 13 lány lesa tamže.

As okolo r. 1375 pikoupil druhý arci-

biskup Pražský Jan Oko z Vlašimi k stat-

km tmto ješt hrad Helfenburk v Lito-
micku, k nmu náleželo msteko Hoštka
a 13^ vesnic rzno ležících.*)

Avšak rozsáhlé toto zboží arcibiskup-
ské bylo dílem nehodným arcibiskupem
Konrádem z Vechty, dílem císaem Sig-
mundem, zastaveno aneb prodáno, tak že
pi obnovení stolce arcibiskupského v Praze
za císae Ferdinanda I. nemlo arcibiskup-
ství Pražské žádných statk.

S povolením papežským byly arci-

biskupovi Antonínovi Brusovi z Mohelnice
vykázány píjmy z klášterv Svteckého
a Oseckého. Ve Svtci nacházel se ženský
klášter panen kížovních z ádn Božího
hrobu, kteréž dvojnásobným kížem byly
vyznaeny. Ježto poet eholnic vždy více
klesal, tak že r. 1568 už jen ti jeptišky
se v nm nacházely, byly posléze r. 1577
poslední eholnice Svteckého kláštera do
Prahy do Zderazskóho kláštera témuž ádu
pináležejícího poslány a statek Svtecký
stal se vlastnictvím arcibiskupství, jemuž
podnes náleží. — Klášter Osecký, ádu
cisterciáckého, zstal ve svém bytu a tr-

vání pod zvláštním opatem a toliko ást
pijmuv téhož kláštera byla k výživ arci-

biskupa urena.
Arcibiskup Antonín nkolikráte uchá-

zel se o to, aby mu císa navrátil nkteré
zastavené statky, jindy k arcibiskupskému
prestolu náležité, zejména Pelhimov, Pí-
bram a Rokycany, však prosby jeho z-
stal}7 bez výsledku.**)

Taktéž arcibibiskup Jan Lohelius na-
léhal od té chvíle co na stolec arcibiskup
ský povýšen byl na císae Ferdinanda II.,

*J Tomek: Djepis Prahy III. 33-49.
**) Borový: Ant. Brus z Mohelnice. Té-

hož: Martin Medek,

aby nkteré statky druhdy arcibiskupství

náležité a až dosud v zástav se naléza-

jící, stolci arcibiskupskému opt navráceny
byly, tak aby mohl nepíslušný mu klášter

Osek navrátiti. Císa slíbil, že prosb jeho

vyhoví. Avšak tu nastaly doby odboje

stavv eských proti císai Ferdinandovi,

nastala vláda direktor, kteíž statky pí-
slušející ku klášterm Svteckému a Ose-

ckému prodali a to zejména Vilémovi
Vchynskému svob. pánu z Vchynic a Te-

tov, Arnoštovi Šenovi rytíi ze Senu,

Karlu Chotkovi z Chotkova, Prokopovi
Dvoeckému rytíi z Olbramovic, Bohusla-

vovi z Michalovic a m. j.*)

Po bitv blohorské byly statky tyto

jmenovaným pánm skonfiskovány, smlou-

vy zrušeny a arcibiskupství vráceny a ješt
znan rozmnoženy.

Ze statk druhdy arcibiskupství ná-

ležitých navrátil císa Ferdinand nejprvé

msto Týn nad Vltavou, jehož obyvatelé

byli se ve zpoue proti nmu provinili.

Všecky pak statky obce Týnské byly

skonfiskovány a r. L621 postoupeny jsou

darem arcibiskupství Pražskému.
Z naízení král. místodržicího byl sta-

tek Hnévkovice, tvrz a ves s dvorem po-

plužním odhadnutý za 10.958 kop mís.

arcibiskupovi pražskému kardinálovi Arno-

štovi z Harrachu odevzdán proti za-

placení 1000 zl., kterých byl Jan Castolar

k potebám váleným zapjil.
Též postoupena jest (4. listop. 1621)

k užívání ves Trupcice až do nahrazení

školy od Bohuslava z Michalovic a jeho

manželky na statcích téhož kláštera roku

1619 do 18.131 kop uinné. Zboží kláštera

Oseckého bylo již r. 1626 v úplné své

celosti navráceno eholníkm oseckým.

Dále navrátil císa pražskému arci-

biskupství zastavené statky: ervenou e~
ici) zámek a msto erv. Beici s 22

vesnicemi, odhadnutý za 92*487 kop míš.

a svršky pi nm za 11.942 kop míš.,

v jedné sum za 104.429 kop míš.

Nový Rychnov se zámkem a mestysem
Rychnovem, mestysem Cerekvicí dolní a

10 vesnicemi, odhadnutý za 82.509 kop a

svršky pi nm za 9418 kop, v jedné sum
za 91.927 kop. míš.

Dvr Kletená a dvr Zachotin s po-

plužími a vesnicemi téhož jména, odhadnuté

*) Bílek: Djiny konfiskací v echách I.

a II. díl str. 91., 206., 244., 369., 586.,

858., 1080.
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KRONIKA
Z Prahy. Slavnost' sv. Jana Nepomu-

ckého, mueníka a hlavního patrona krá-

lovství eského, koná se tímto poádkem :

Dnes v svatveer slavnosti (15. kvtna) ve
3 hod. odpol. budou slavné nešpory a ho-

dinky jitní, v 5 hod. u hrobu sv. Jana
eská pobožnos, v 6 hod. nmecká pobož-
nost. — Zítra o slavnosti bude první mše
sv. se zpvem a eskou pobožností, v 7

hod. z rána zpívaná ranní pak tichá mše
svatá. Od 5 hodin bude se zpovídati po
celý den. O pl 9. hod. bude nmecké a

v iO hod. eské kázaní, naež o 11. hod.

vys. dst. pan probošt sv. Vítské kapi-

toly sloužiti bude pontiíikální mši svatou.

Pi této mši sv. koná se též sbírka na
dostavní velechrámu sv. Vítského. Od-
poledne o 2. hod. bude u sv. Víta eské
kázaní, o 3. hod. slavnostní nešpory, pak
bude tamtéž kázaní nmecké, po nmž po-
vede se uvnit chrámu sv.-Vítského slavný
prvod s nejsv. Svátostí ku hrobu sv. Jana,
kdež udleno bude požehnání. U téhož
hrobu budou pak od pl 5. eské zpvy a
v 5 hod. eské litanie a sv. požehnání,
pak líbání sv. ostatkv, konen v 6 hod.
pobožnos nmecká. — V nedli 17. t. m.
budou u hrobu sv. Jana mše sv. opt od
5 hodin z rána až do poledne. Mše sv. v
6 hod. s eskou pobožností (bude se konati
po celý oktáv), v 7 h. zpívaná mše ranní,

o pl 9. hod. mše sv.
;
odp. o 5. hod. eské

zpvy, o 6. hod. litanie a modlitby eské,
pak sv. požehnání a líbání ostatkv sv. Jana,
v 7 hod. táž pobožnos v ei nmecké.
Ob tyto veerní pobožnosti konati budou
po celý oktáv pp. kanovníci. V pondlí o
l

/2 9. hod. rekvie za f knze Ant. Hanikýe,
zaklad. Ddictví Sv.-Jansk. — Na most u
sochy sv. Jana Nep. koná se veerní po-
božnos jazykem eským v 7 hod., nm.
pak ped 8. hod. Dnes a zítra budou ji

konati pp. kanovníci pod infulou, v ostatní

dny po celý oktáv farní duchovenstvo od
sv. Tomáše. — U sochy sv. Jana na sv.

Janském námstí koná se v 8 hod. veer
pobožnos po celý oktáv farním ducho-
venstvem od sv. Ducha. — V kostele sv.

Jana Nep. na Skalce slaví se pou tímto
zpsobem : O slavnosti sv. Jana Nep. bude
v 7 hod. ranní mše sv., v 10 hod. kázaní
eské, v 11 hod. zpívaná mše sv., odpol.
o 4. hod. kázaní nmecké, v 5 hod. ne-
špory

;
po celý oktáv bude v 7 hod. tichá,

v 10 hod. zpívaná mše sv. a ve 4 hod.
odpoledne požehnání. — Osmidenní po-
božnos k sv. Janu Nep. koná se též u
sochy téhož svtce na Pohoelci každo-
denn veer v 8 hod. a sice v svatveer,
v den, a pak v oktáv slavnosti pi osv-
tleni námstí Pohoeleckého. Pobožnos tu

koná farní duchovenstvo Strahovské.

*—* Pobožnost 40-hodinPá koná sc do

18. kvtna u sv. Jindicha, od 19.—22. t. m.

v Emausích a od 23.—26 t. ra. u sv. Salvátora

v seminái.
*—* Návrat ze sv. zem. Vdp. dr.

Frant. Kryštfek, prof. bohosloví v Hradci Krá-

lové, navrátil se dne 9. kvtna po šastn vy-

konané pouti k Božímu hrobu v Jernsalém
nazpt.

*—* eské služby Boži v Drážanech.
Ve dvorním chrámu P. v Drážanech konaly se

pedešlou nedli dne 10. t. m. poprvé slovut-

ným dp. faráem Michaelem Horníkem z Bu-
dyšína eské služby Boží. Zavedeny byly ku
prosb horlivého biskupa Berndta, apoštolského

vikáe pro království saské, který nechtl, aby

Cechové v Sasku žijící slova Božího postrádali.

O l
l% 8 hod. výše jmenovaného dne sešlo se

asi 300 ech, kteí byli pítomni mši sv. a

po té kázaní v ei eské. Pemnozí z nich

pijali pi této píležitosti sv. svátosti. Lze oe-
kávati, že úastenství bude ješt etijší, až

ád služeb Božích v jisté ustanovené nedle
bude zejm uren.

*_* Podivuhodné uzdravení na pí-
mluvu sv. Jana Nepomuckého. Jest tom u

práv nyní rok, kdy vysoce dst. p. dkanovi
kapituly svato-Vítské zaslán byl ze Siegburku

nedaleko Kolína n. Rýnem list s dtklivou pros-

bou, aby u hrobu sv. Jana Nepomuckého ob-
tována byla mše sv. na zvláštní úmysl. Žije

totiž v Siegburku mistr krejovský jménem
Wiederhoefer, který po osm let byl nemocen
na oi a loni na dobro ztratil zrak, že více

pracovati a rodinu svou živiti nemohl. Jsa ve-

likým ctitelem sv. Jana Nepom. pojal k moc-
nému patronu našemu zvláštní dvru, s tím pe-
svdením, že na jeho pímluvu zase žádoucího

zdraví nabude. Proto stj co stj chtl, aby ua

jeho úmysl obtována byla mše sv. v chrámu
sv.-Vítském. Vysoce dst. p. dkan vyhovl této

naléhavé prosb a nejen sám, nýbrž též jiný

knz mši sv. za onemocnlého sloužil. — Dne
5. kvtna t. r. zasláno druhé psaní ze Sieg-

burku, aby se mše sv. u hrobu sv. Jana Nep.

na podkování sloužila. Stav nemocného Wieder-
hoefra se zlepšil tou mrou, že nyní úpln vidí,

zase pracovati a rodinu svou živiti mže. Uzdra-
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vený v tomto listu nemže s dostatek chváliti

našeho sv. Jana Nep., jsa pesvden, že jen

jeho pímluv u trnu Božího své zdraví d-
kuje. — 2ase nový dkaz, jak podivuhodný

jest Bh ve svých svatých. — Nkteí nevrci

u nás stále tupí našeho slavného krajana a —
zbožný lid za hranicemi úpnliv prosí, aby se

na dobrý úmysl sloužily mše sv. u jeho hrobu

a pi tom dochází vyslyšení.

*__* první poutní vlak na Velehrad.

Ve stedu dne 13. t. m. vyjel z Prahy ze stát-

ního nádraží poutní vlak, ubírající se k po-

svátnému Velehradu. Prvod vedl nejd. p. sv-
tící biskup Karel Schwarz. Poutníci byli díve
pítomni mši sv. u oltáe sv. Cyrilla a Metho-

dje v Týn. Úastník jest na ti sta, což

vi svátku sv. Jana Nepom. dosti znaným
potem jest. Mezi úastníky nalézají se vyso-

korodý p. hrab Karel Nostic, pp. kanovníci

Vyšehradští Micka a Havl, prof. Drozd, ed.
Mottl, podmaršál Friedberg. O svátku Nanebe-

vstoupení Pán ml nejd. p. svtící biskup ve

svatyni Velehradské pontif. mši sv. Poutníkm
dána píležitost' dnes dom se navrátiti.

*—* Výbor Arimatejského spolku vzdává

díky za udlené milodary v msíci dabnu

okresním výborm v Beov, Falknov, Nové
Kdýni, Chrudimi, Tanwald, eském Dub,
Krášlicích, Benešov u Dína, Dubé, Duchcov,
Hoicích, Úpici, Bezdružicích, eském Brod,
Jáchymov, Polici, Stodech, Kinžvart, Píse-
nici, Rokycanech, Nových Hradech, Mladé Bo-

leslavi, Slaném, Nasevrkách, Jesenici, eské
Kamenici, Plánici, Semilech, Voticích ; dále

obanským záložnám v Kouimi, Nymburce,

eském Brod, jednot záložné v Jindichové

Hradci, všeobecné záložn v Praze, a paní ba-

ronce B. z B. za dar 50 zl.

liiterární oznamovatel.

*— * Ddictví sv. Prokopa obohacuje kaž-

dým rokem bohovdnou literaturu eskou nja-
kým pkným dílem. Podíl za r. 1884 vydán

v msíci dubnu. Jest to „Rozbor filosofie sv.

'lomáse Akvinského, u který na základ spis

dr. Stoeckla napsal dr. Václav Hlavatý, professor

gymnasijní v Praze. Dílo toto jest asové, neb

jsme té nadje, že za nedlouho i u nás budou

se zizovat! stolice na bohosl. fakultách a ue-
lištích pro filosofii a theologii velikého doktora

andlského. Tímto dílem poskytuje se knžím i

vzdlaným laikm píležitost seznati jádro filo-

sofie sv. Tomáše, která po mnohá století u nás

zcela neznáma byla. Vhodn též tato kniha

vnována jest tisícileté památce blahé smrti sv.

Methodje, nebo lépe tuto památku oslaviti ne-

mžeme, než když sv. víru Methodjem v potu

tvái rozsévanou denn lépe poznáváme a há-

jiti se uíme. K tomu podává vzácnou pomcku
tato podílná kniha. — Pidán jest k ní : „ Vý-
bor ze spis sv. Otce a uitele cirkve Jana
Zlatoústého." Z etiny jej peložil a životem

téhož svtce opatil Jan Nep. Desolda, knz
ádu premonstr. v Teplé. Nejprvé se uvádí ob-

šírný a pouný živojtopis sv. Jana Zlatoústého,

potom následuje Šestero knih o knžství —
nejhlavnjší spis sv. Jana — a pak „Dv reci

napominacich k Theodorovi kleslému* Tšíme
se z toho, že veledílo sv. Jana Zlatoústého

o knžství ve skvostném eském rouše zase vy-

dáno. Zvnlý Desolda tímto svým posledním

spisem postavil si krásný pomník v srdci e-
ského duchovenstva. — Úprava celého podílu

zajisté tenáe uspokojí, nebo jest skvostná.

Jen spojenými silami mohou se taková díla vy-

dávati, která zstanou vždy okrasou naši boho-

vdné literatury. Ti, kdož pozdji povoláni bu-

dou na vinici Pán, vdn si vzpomínati budou
tch muž, kteí razili cestu, ddinou roli

okopávali a vzdlávali. Zajisté též blahoeiti

budou Ddictví sv. Prokopskému, které vzdlání

rodné pdy umožnilo.

*—* „Jubilejní kniha. u K oslav tisícileté

památky úmrtí sv. Methodje jakož i k oslav

padesátiletého trvání Ddictví sv. Jana Nepom.
vydaná. Podíl úd Ddictví Syatojanského íslo

72 na rok 1885. Cena vázané knihy 2 zl. 50 kr.

editelství á redakce Ddictví Svatojanského

chtjíc dstojn oslaviti tisícletou památku po-

žehnané smrti sv. Methodje staraly se o to,

aby byly vydány „Posvátn Cyrillo-Methodjsk
Památky Mariansk a ili Matka B. Starobo

-

leslavská v echách a Matka B. Tuanská na

Morav. Sepsal Jan K. Votka S. J. S pi-

loženým obrázkem obou matek B. Djiny Sta-

roboleslavského obrazu P. Marie jsou u nás

známy a víme, že tento obraz v jakémsi spojení

se sv. Methodéjem jest. Mén známy jsou pí-

bhy Matky B. Tuanské na Morav, které se

zajímavým zpsobem v podílné knize podávají

a ze kterých se uíme, že Tuanská posvátná

soška Matky B. jest ve spojení se sv. Cyrillem.

— Tímto zpsobem byli ola sv. vrozvstové
Ddictvím sv. Janským poctni. — Aby se

dstojn oslavila památka 50. -letého trvání

Ddictví sv. Janského, vydány v též podílné

knize lánky apologetické z péra téhož p. spi-

sovatele pod názvem: „Kanonizace sv. Jana

Nepomuckého a zejmá v ní ProzetesnosC Bož-
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ská o echy peující." S piloženým obrázkem
barvotiskovým. Tento spis apologetický záleží

ze dvou hlavních ástí. První ás zahrnuje

v sob rozmnožené vydání spisku loského roku

„Tiskovým spolkem katolickým vydaného." Druhá
ás jedná o kanonizaci sv. Jana z Nepom. —
Aby údovó Svatojanského Ddictví vdli, jak

blahodárn tento ústav psobí, napsal vdp. dr.

Klement Borový, kanovník metrop. kapitoly a

editel Ddictví „Djiny Svatojanského D-
dictví,

11 ve kterých nalezneš obrazy knze Ant.

Hanikýe, zakladatele Ddictví a ty prvních

editel: nezapomenutelného kanovníka Václava

Pšiny (1835—1857), dr. Innocence Frencla

(1858 -.1862), kanov. Vine. Bradáe (1862—
1874) a nejd. svtícího biskupa Karla Schwarze

(1874— 1884). V djinách jsou zevrubn uve-

deny knihy Svatoj. Ddictvím vydané a krátké

úvaby o nich. Máme za to, že tenáové se

potší tmito zajímav psanými djinami blaho-

dárného ústavu a i jiné své známé a píbuzné
vyzývati budou, by hojným potem k Ddictví

pistupovali. - Následují v podílné knize zprávy

0 Ddictví za r. 1884. Matrika údv v první

své ásti od r. 1835—1855. Druhá ást vy-

dána bude — dá-li Pán Bh pes rok.

*—* V knihtiskárn benediktinské v Brn
nacházejí se v tisku a vyhotovují : Život svatého

Methoda, apoštola íše Velkomoravské a Slo-

van vbec. Sepsal Dr. Matj Procházka,

starosta Ddictví sv. Cyrilla a Methoda, estný
kanovník v Brn. — Život sv. Cyrilla a Me-
thoda. Vydání pro lid. Sepsal P. Method Ha-
labala. — Život sv. Cyrilla a Methoda. Vydání

pro mládež. Sepsal V. Kodym. — Obrázky a

fotografie sv. Cyrilla a Methoda. — Medailky.
— Památné kížky.

*—
* „Obzor" vykazuje v ís. 8., ro.

VIII. tento obsah: Rozpravy o jménech topic-

kých. Píše V. Brandl. Ješt nco o Jukermanu.

(Podává Lucie Bakešová.) Literáci. (Povídka

AI. Dostála. — Pokraování.) Vzpomínka na

J. Emin. Bedicha knížete Schwarzenberga. VI.

St. V mraku. S.Gregori. (Peložil V. Pa-
kosta.) Z jara. (Štpán Podlipský.) Cesta ke
klidu. (Povídka Václ. Kosmáka.) Beseda. (VI.

Št.) J. Em. Bed. kníže Schwarzenberg. Obzor
literární.

*—* „Hlasy katolického spolku tiskového

za rok 188Ó." íslo 1. „Jak v Koudelkové
kísili," asový obrázek malomstský, který na-

1
kreslil Vojtch Pakosta. Cena 18 kr. Trefným
zpsobem líí se v této povídce lichá svobodo-

myslnost a nevra, která pod záminkou kísení
a vzdlávání usiluje lid klamati, o víru i o

statek pipraviti, — íslo 2. „ Úryvky ze života

knžského" sedmero obraz, které napsal Jos.

Souhrada. Cena 50 kr. I tímto podílem pi-
pravil výbor kat. tiskového spolku svému te-
nástvu pknou a zušlechující zábavu. Optn
poukazujeme k tomu, že není u nás podobného

spolku, kterýby za tak nepatrnou cenu tolik a

tak rozmanitého a krásného tení svému te-
nástvu poskytoval, jako katolicko-tiskový spo-

lek v Praze.

*—* „Ostatky sv. Cyrilla, Slovanv apo-

štola, na Velehrad." Na upomínku poutníkm
velehradským jubil, roku 1885 uchystal Jan

Vychodil, kooperator Velehradský. Cena 10 kr.

*—* „Mariánská svatyn na posvátném

Velehrad." (Dárek jubilejní k r. 1885.) Na-
psal J. Vychodil. 1885. Cena 10 kr.

*—* „Sv. Alois z Gonzagy," vzor mlá-

deže. Napsal AI. Hrudika.
*— * „Poutní kniha Velehradská" která

platných služeb prokáže každému poutníku.

Cena 15 kr.

*—* „Andl Strážný," ís. 5. následujícího

obsahu: Já myslivcem nebudu. — Srbské perly.

— V máji. — Violka. — U smrtného lože.

— Píklady a pobídky ze života slavných mu-

žv a žen. — Kuátko. — Co nám vypravuje

kvítí? — Veerní modlitba. — Vlaštovka. —
Milé dítky! — Strýkovy oechy.

*— * „Kvty Mariánské," ro. II. ís. 4.

násled. obsahu: O velikonocích. — V msíci

dubnu. — Mj výlet do matiky Prahy. —
Maria, vzor víry. — Zlatá zrnka. — Duchovní

pou k Pann Marii Lúrdské. — Maria, na-

dje umírajících. — Kvty Mariánské. — Se-

znam bratrstev Mariánských.

*—* „Hlídka literární" (Zprávy apošt.

tisku), . 5., obsahu rozmanitého.

*—* Zábavné bibliotéky na rok 1885.

série II. sešit 1.: „Svatí Cyrill a Method, v-
rozvstci, uitelé i apoštolé slovanští." Životo-

pisný nástin podává P. Method J. M. Halabala,

benediktin rajhradský, na památku pouti a slav-

nosti jubilejní na Velehrad léta Pán 1885.

(„Záb. bibl." dílo 92.) Cena 20 kr.

*— * Alf. Rodrigueza „Cvióba v dokona-

losti kesanské." Knihy II. sešit 2. Stran 64.

Krámská cena 1 ) kr. („Ascetické bibliotéky"

dílo 14.)
'"'—* „Pamti královského msta Velvar."

Sestavil a vysvtluje Frant. Vacek, díve kapl.

ve Velvarech nyní na Smíchov. Dp. spisovatel

pobyv pomrn krátký as ve Velvarech. pi-

náší tomuto mstu královskému skvlý dar,

odevzdávaje veejnosti zajímavé djiny jeho.

Spolu dává píklad nevšední ba neumorné pil-
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nosti, au vedle pemnohých povinností svých

pece asu nalezl, aby dkladné dílo to sepsal.

Nesmíme zapomínati, že takovými monografiemi

všeobecné djiny naší vlasti se doplují a vy-

svtlují, láska k vlasti pstuje, obyvatelm ny-

njším píklady ctnosti obanské i náboženské

na oi se staví, aniž se tají chyby zvnlých
praotcv, jichžto vystíhati se povinností po-

tomkv jest, nebo djepis uitelem jest života.

Dp. spisovatel erpal své zprávy z archivu

mstského a knihovny dkanské ve Vel varech.

Mšané Velvarští ho pi vydání tohoto díla

podporovali a tímto zpsobem nejen lásku k rod

nému mstu, ale i k celé vlasti eské dokázali.

Vypravování jest zajímavé, sloh svtlý a mluva

správná. Zajisté že mšané Velvarští budou

z toho p. spisovateli vdni, který v nevšední

obtavosti své ukázal jim, jakou slávou staro-

bylé jejich msto slyne.

*—* „Fami osada Velké Popovice." Pa
mtihodné zprávy o ní sebral a svým milým

osadníkm podává Jan A. Sedlák, kand. dr.

theol., fará tamže. istý výtžek vnován na

zvelebení farního kostela. 1 touto monografií se

dokazuje, jak obétovné jest knžstvo, které si

všímá vlasteneckých dejín a zachovává ped za

hynutím pamti eských osad.

Zápisky sv. Janského Ddictví v Praze.

Koncem roku 1884 pistoupili a zapsáni

byli tito údové: Z Cech: Baštová Teresie ve

Lhot Horažovické ; Straková Marie tamtéž
;

dp. P. Cornel Plch, professor v Bohosudov

;

knihovna kláštera Františkánského v Bechyni;

Pastý Jakub ve Svojanov s Johannou manž.

;

dp. Kíž Jan, kaplan v Miroticích ; Borská Jo-

sefa v Miroticích
; dp. Veverka Jan, kaplan

v Nov. Mst n/M.; Vozabalová Alžbta v Žitné;

Zemánková Františka v ibinách; dp. Von-
druška Karel, kaplan ve Velvarech ; Hlka Jos.

a Barbora manž. v Slatin; Štpánková Anna
v Mladoticích: Kohoutová Kateina v Mao-
vicích; rod Faklv Filipa a Johanny v Brz-
kov; Tomášek Antonín v Bílin ; farní kni-

hovna v Nov. Mitrovicích; školní knihovna v

Nov. Mitrovicích; obec Nové Mitrovice; obec

Chyuín; obec Mýtov; obec Nechánice; obec

Planany; Tovaryšstvo Ježíšovo v Praze ; Stárek

Václav v Doubravici; Jirásek Ant. s bratrem

Josefem v Hronov
;

dp. Šicha Jan Nep., fará
v Liblicích

;
dp. Krejí Josef, kooperator v Nm.

Rybné ; Holubová Žofie v Chotovicích ; Hori-
ková Anna v enenín

;
dp. Hladík Frant.,

kaplan v Cesk. Dub; rod Krausa Josefa v Mi-
letín

;
Lenz Jaroslav, žák gymnas. v Praze. —

Z Moravy: Benová Teresie ve Vršovicích;

Nevelová Rosina v Štpánkovicích
;
Frýštacká

M. Anna v Hulín; dp. Dr. Hodr Jakub, prof.

bohosl. v Brn
;

Pospíšilová Teresie v Bezo-
vicích; Bhal Jan s manž. Annou ve Ye\k.

Slatenicích
;

Opluštilová Františka v Chomou-
tov; Pospíšilová Anna Marie v Králikách

;

Suchánková Viktorie v Uher. Hradišti ; Štdron
Frant. v Kravai; Bubrlová Františka v Hra-

nicích; Hajnarová Marie v Lipníku; Thusek

Petr ve Vávrovicích; Knopová Marie v Kyle-

šovicích
;
Slipková Františka v Opav ; Veerek

Benedikt s manž. Josefov v Kravai ; Mazalová

l! arie vBesci; Bláhová Kateina v Lavikách;
Jelínková Rosalie v Kunkovicícb

;
Vojtch Anselm

v Slavkov; Antonie a Marie, sestry Klemen-

ských v Opav ; rod Absolonv ve Frýštáku

;

rod Baláše Frant. v Dub
;

dp. Navrátil Štpán,

fará v Libošti, spoluzakladatel odkazem; rod

Rájskupa Tomáše ve Vracov. — Z Uherska :

Hladková Františka v Betislaví v Uhrách. —
Všech údv koncem roku 1*85 26.990.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul:

p. Frant. Nigrin, k. a. viká a osobní dkan
v Novém Stiašecí, 9. kvtna 1885, (nar.

7. ervence 1819, vysv. 31. ervence 1842).

Ustanoven jest

:

p. Jos. Vrba, kapl. v Pimdé (Pfraumberg),

za zatím. kapl. v Hrozntíné (Lichtenstadt).

dp. Jos. Opp, far. ve Slavétín, za správce

vikar. Novo-Strašeckého.

V biskupství Kráíové-Hradeckéin.

Vyznamenán jest:

p. Jos. Múller, far. v Dubenci, jmenován est-

ným dkanem.
Ustanoveni jsou:

p. Jos. Muller, far. Záloovský, za far. v

Dubenci

;

p. Jos. Plocek, koop. Zumberecký, za admin.

v Trhové-Kamenici

;

p. Frant. Uhli, admin. Dubenecký, za admin.

v Záloové

;

p. Jos. Grim, admin. Vojno-Mstecký, za kapl.

v Polné;

p. Václ. Král, ustanoven defin. katechetou pi
mš. školách ve Vys. Mýt.

Uprázdnné místo:

Zálonov (Salnai), fara patr. p. Waagnera šl.

z Wallernstaedtu, od 4. kvtna 1885.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Pjaze.
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Ideály a život.

e k abiturientm c. k vyšší realky

Pražské,

již ml J. Ježek.

Den ped tím než byl Plato otcem
svým k Sokratovi piveden, vidl zmínný
mudec za noci ve snu mladou labu, jež

mu na kolenou sedla; naež co zatím
k jeho prsm se tulila, kídla jí rychle

narostla, ona pak do výše se vznesla a

milý zpv zapla. Když Plato následujícího

dne stál ped Sokratem, pravil tento: „To
ta labu, již jsem ve snu zel. u Labu byla
ve starovku symbolem vysokého vzletu,

básnického nadšení. Pindar, básník jmín
labutí dirkaiskou a pirovnání Platona k la-

buti rovnž jeho básnické a filosofické nad-
šení na Zeteli má. A pvodn básnil a
mnoho verš napsal, spálil je všecky, se-

znav své pravé povolání filosofické. Svým
uením o ideách otevel lidstvu íši ideál
a v tom spoívá jeho svtová dležitost,
jeho zásluha, která ne na národ ecký, ne
na staletí se omezila, nýbrž všem vkm
náleží. Ideje, jichž jméno a pojem vynalezl,
pivedl do vdomí vzdlanc i lidu. Na
tom uení spcívá Platonova celá filosofie

i ethika, jíž lovku ideály k jednání ped-
kládá. Duše jest nositelka ideí, jež do se

pijala, než do tla lidského vešla. Ty zel^a*

namíst, kde ideje jako isté, nezmnitelné
bytosti se nalézají a vssála do sebe jejich^

pedstavu. Le pejitím do tla lidského

'

jasnou jich pedstavu zase ztratfa; však
tato dímá dosud v ní a mže dozorová-
ním vcí, jež podobnos s nimi £ tají, pro-
buzena býti. V lidské duši jest pedstava
ideálu krásna, le mže probuzena býti a

znenáhla k jasnosti dospti pozorováním
krásných pedmt, jež s ideou krásy po-

dobnos mají. Duše, zejména duše mudrcova,
pociuje touhu ony ideje zase zíti, jež

kdysi v pvodním stavu svém zela ; ale

to lze jenom tehdy, když se pout 'tla
zbaví. Aby již nyní na tyto ideje v isté
jasnosti patiti mohla, nesmí se tlesným
a smyslným žádostivostem a pochotím od-

dati, nesmí se v kalu híchu a nepravosti
broditi, nebo ím více tak iní, tím pev-
nji je pouty tla a smyslnosti držena,

tím mén jest zpsobilá, ideje v pravé
jasnosti a istot poznávati. Zcela se to

podaí tehdy, až duše z tla vyvázne a

vrátí se tam, kde ideje ve své vznešenosti
trní ; le tam volá Bh jen ty duše, které
ve svt nežily híchu ani vášnm a žá-

dostivosti. Tak Plato na základ svého
uení o ideách vystavuje lovku ideály

mravní, jež život jeho mají proniknouti a
íditi. Proto jest jeho filosofie ideální i

co do obsahu i co do formy a slov —
filosofie ideálu.

1 mládí lidské jest doba ideál. Až
dosud? I za dn našich? Jest naše omla-
dina schopna utvoiti si ideál a pro nj se

rozohnili. Neodumela vyšším smrm,
nezabedla v materialism ? Pravda, že

nyní mládež brzy na hmot lpí, ímž její

smysl pro smry vyšší otupen bývá. Rov-
nž pravda, že jen ten, kdo nad obyejný
proud se povznáší, vyšších zájm schopen
jest, dovede ideál si utvoiti a k nmu
eliti. Bylo-' by trudné pomýšlení, kdyby
skuten nynjší mládež ideál ani schopna
nebyla.

Cílem národa eského byly povýten
vznešené ideály, mravní i náboženské.
Naši kisitele národní byli vesms idealisté

;

15
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mlo by nyní býti jinak? Doufejme, že

dosud mezi mládeží dosti takových, kteí
ideálu schopní jsou a nadšen za ním se

nesou. I o vás j. dr., nadji mám pevnou,
že jste nezabedli v materialism a že jste

s to povznésti se nad všední, obyejné ko-

leje. By díve i pozdji život tyto ideály

zniil, aneb ást pvab jim odal, vte
mi, žé bude nkdy vzpomínka na tyto

sny vašeho mládí jednou z vašich nej-

krasších. By zármutek po ztraceném hlo-

dal na vašem nitru, pomýšlení na dosa-

žené veliké a šlechetné vci bude milou

vám odmnou.
Po híchu velmi zhusta znií, zboí

život ideály mládí, velmi asto ideály a

život jsou nesmiitelnými protivami. Cím
déle životem kráíme, tím více poznáváme,
jak mnohý z našich ideál mizí a tu bývá
nám se Schillerem si postžovati:

Tmy odjaly mi slunce jasné,

jež mládí svtlo dávalo,

tak idealv svíce hasue,

jimiž mé srdce háralo.

Ta tam jest ona s'adká víra

o jsoucnosti mých vidní!

Jen hrubá skutenost zabírá,

vše krásné, zbožné tušení.

A které jsou to ideály, jež povýten
sny mládí bývají a které drsná skutenost
života více mén maí? —

Je to pedevším svoboda, která hrudí
j

nadanjšího jinocha bouí a srdcem jeho

víí. Jak toužívá jinoch po svobod, již

mu skytá vyšší uení; jak si ji líí roz- :

košn; jak hoí pro svobodu vlastní i ji-
j

ných; jak je nadšen pro politickou svo- '

bodu národ, pro svobodu víry, svdomí, '

pro svobodu ducha ! Nechce jen lín pi-
hlížeti, když jiní pro svobodu horliti budou,
nikoli, chce sám vystoupit i na kolbišt,

spolupsobiti a tak svobod k vítzství
dopomoci.

To sny mladosti, jež jvelmi zhusta

život drsnou rukou zaplaší. Život tlaí nás

v pomry, v nichž ze všech stran omezeni,

stísnni, zúženi jsme; svízele a trampoty
života dají nám tolik práce, že brzy se-

znáváme, jak jsme daleci svobody, o které

jsme snili, tím mén pak lze nám, abychom
za svobodu jiných v boj se dali. Zíme,
jak jiní tšíce se svobod, jíž bychom si

páli, jí zneužívají a vášnmi svými až

k bezuzdnosti ji snižují; zíme jiné, tak

zvané bojovníky za svobodu, kteí ne
z lásky k svobod, ani z pravého pojetí

svobody, nýbrž ze sobeckých zámr pro
svobodu horlí : aby vážnosti a prospchu
zevního se dodlali, aby píze lehkovrné
massy lidu získali. Kdo s oteveným okem
zírá do života, sezná s bolestí, že obraz
svobody, jaký si v mladých snech vytvoil,
od skutenosti velice se liší. — Málo jest

jinoch, nadšení a vyššího vzletu schop-
ných, kteí si neuinili ideál slávy a jí do-

jiti nezatoužili.

Myšlenka jednou dojiti slávy, rumní
líce, zvedá adra jinochova, který neotupl

;

a je to sláva na estném poli váleném,
a na poli vd a umní, a na trnité cest
uitelské aneb úadnickó. Na jednom tom
poli slávu získati, to ideálem, po nmž
jinoch všemi silami toužebné lásky dychtí.

Le jak nezídka i zde život boe a nie
staví se mu v cestu! Jak brzy sezná ne-

dostatenost vlastní síly, aby vykonal, co

slávy, co nesmrtelnosti hodno jesti ; ne
každému zapjí sláva své vnce; jenom
málo bývá vyvolených. A on pate dále

bystrým zrakem do života, poznává, jak

prázdná, jak lichá a daremná jest sláva,

jak málo z tch, kteí slávovnci ovn-
eni jsouce srovnávají se se záí, jež je

osvcuje; jak pravá zásluha asto do po-

zadí ustoupiti musí, aby jiným slávu pe-
nechala, ano roztrpen musí s básníkem
zvolati

:

Hle, tamto slávy svaté vnce
na podlém ele ubledly!

Smutn musívyznati, že ani zde sku-

tenost s jeho sny se nesrovnává, že mu
život krásný ideál zniil. A bývá to astým
zjevem za našich dn, kdy mnozí nehodní

na jepicové, novináské sláv lpí. Doba
naše jest nad jiné píhodná slávy vnec
v nevážnos uvésti a ideálu slávy odníti

zá. —
Co hýbe srdcem jinocha vroucnji nad

ideál pátelství? Za mládí pátelství nej-

snáze se uzavírají ; tato pátelství trvají

nejdéle a asto jen smrtí rozdlena bývají.

Mladost nezná pomr a ohled, jež lidstvo

od sebe dlí a zdržují; vidí jen samu o-

|

sobu; bohatý aneb chudý, vznešený i
prostý nemá u mládeže žádného významu,
aneb jen skrovného a proto uzavírají pa-

|

telství jinoši stejného smýšlení, stejných

náklonností, stejných snah. Blaze tomu,

|

kdo ve i^íteli svj ideál poznává; tikrát

blaze paí
u
tomu, jemuž život toho ideálu

|
neodnímá. Le i zde nií skutený život

i velmi asto drsnou rukou nejkrasší kvty
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Šlechetného lidského smýšlení. S jakou
vroucí láskou, s jak ohnivým nadšením,
s jakou oddanou dvrou druží se šlechetný

jinoch ku svému píteli! Blouzní o ideálu

své vzájemné lásky, pracují spolen ve

vdách, picházejí si s celou dvrou
v ústrety; pracují spolen — a to je

známkou pravého pátelství — na svém
polepšení, na svém zdokonalení. Nezdálo
by se, že takové pátelství uzavírá se pro
vnost? — A pece trvá nkdy jen na
krátko. Život pátely rozvede, žijí na roz-

liných místech, nalézají se v rozmanitých
životních pomrech, pi nestejných zamst-
náních. To vše psobí na náhledy, ná-
klonnosti a cíle životní rozhodn. Po letech

náhodou se oba shledají. S tlukoucím srdcem
spchá ten, jehož mysl se nezmnila, a
s jásotem vrhá se do náruí druhého, mysle,
že nalezl starého pítele, domnívaje se, že
krásnou dobu mladosti zase vyvolati bude
jim páno. Le tu zí ped sebou cizince,

který chladn mu pichází vstíc a jej

s odmenou dvorností jako bývalého zná-
mého, na nhož ješt zcela dobe se pa-
matuje, pijímá. Tot trpká ale bohužel
nezídká zkušenost, již drsná skutenost
života s sebou pináší.

Jiným ideálem, jenž v adrech ji-

nocha šlechetného sídlí, jest pravda a vda,
krása a umni., pravda, která jest zárove
krásou, a krása, jež nám kdysi pravdou se

zjeví. Který studující nebyl by rozohnn
pro pravdu ? Který umlec pro ideál krásy,

jejž v srdci nosí? — S jakou radostí, s ja-

kou žízní po vdách bóe se jinoch na vy-
soké školy, jež mu poskytnou možnost,
aby zcela a úpln hledání pravdy se od-
dal, ve studnici vdy ducha svého osvžil,
a nedopál si Klidu ani odpoinku, dokud
ducha vdami nenapojil a pravdy nepo-
chopil. Tot ideálem, jejž si utvoil, po
nmž všemi silami snažiti se chce ; a mže
býti snahy šlechetnjší a vznešenjší? —
Než i tu život v cestu se mu staví. Jinoch
hledá, bádá, snaží se po pravd, ale ome-
zenost lidského ducha brání mu jí dosíci,

ji pochopiti; jeho duch místo aby jasnosti
došel, bývá obklíen pochybnostmi a zá-
ící ^svtlo, jež zdálo se mu býti na blízku,
svítí v dáli stále se vzdalující a hrozí i

docela zmizeti.

Vd žízní prsa strádaly,

a pochybnosti erné mraky
kol slunce pravdy povstaly.

Omezenost lidské moci nedovoluje
umlci ideálu krásy dosíci, omezenost lid-

ského ducha nenechá jinocha patiti na
krásu. Dodral se až k zastenému obrazu
saiskómu, ale závoj s nho sejmouti není

s to. Po dlouhém hledání a bádaní ptá se:

„Co je pravda?" A vda nedává mu od-

povdi žádoucí.

Jiný ideál je budoucí psobení, který

již poátkem studií si iní Proto horliv
si vede, studuje piln, aby kdysi nsobiti
mohl bujako uitel, knz, léka, právník.

Jako uitel chce býti otcem mládeže,
ducha i srdce její zúšlechfovati, ji k Bohu
vésti.

Jako knz chce o spásu nesmrtelných
duší peovati, je z bezcestí na cestu pra-

vou uvádti, ctnostného na pravé dráze

utvrzovati.

Jako léka chce služby své trpícímu

lidstvu dnem i noci vnovati.
Jako právník chce pravdu hájiti, proti

bezpráví bojovati, proti moci i bohatství

nevinu chrániti. — Tot ideály, jež jinoch

v srdci nosil, s nimiž jak muž vchází do
života. Le jak zídka kdy odpovídá i zde
skutenost tmto ideálm ! S horlivostí ve-

likou dali jsme se do práce, ale nevidíme
ihned oekávaného výsledku; naše horlení

svádí nás k bezohlednosti a k veliké pís-
nosti a místo kýženého zdaru klidíme ze

své práce jen nepíze a neuznání. Sím,
jež rozséváme nepadá na úrodnou pdu,
nýbrž na kamenitou a na míst oekáva-
ného ovoce klidíme za své upímné na-

máhání jen trní a hloží. V horlivosti, aby-
chom došli ideálu, pepjali jsme své síly

duševní i tlesné a vidíme se odsouzenu
k úplnému odpoinku aneb k omezené
innosti. Chtli jsme vždy právo chrániti,

proti bezpráví bojovati, le naše síla ne-

staí
;
jsme slaboši a musíme trpti, když

bezpráví slaví triumfy a právo nohama
se šlape. —

Tak jsem vám j. dr. ukázal, jak život

a ideál proti sob stojí, jak život ideály,

které srdce šlechetných jinoch rozncují
ideál svobody, slávy, pátelství, pravdy,
vdy, krásy, umní a innosti v povolání

nií aneb tlumí.

Mli bychom se proto všech ideál
zcela zíci? Nemla by mládež pro vzne-

šené ideály se rozohniti? — Mají mužové
i starci ideálm svého mládí jako lichým
snm se vysmívati? — Nikoli, j. dr. to se

nesmí státi, nemá li národ náš velikou

15*
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škodu vzíti. A proto volám z hloubi srdce

:

Stj každý pi svém ideálu!

Byt celý svt se v nerozumném cvalu

jen za smyslnou shánl požitbou,

a nezkušenou puzen honitbou

se ve hmotném jen pokochával kalu:

ty — nechtj spouštti se ideál.

Byt potupu jen podílem ti dali

a spílali ti pustým sykotem,

že nechceš žiti podlých životem,

a by i rozum tob upírali

:

ty miluj veždy svoje ideály.

Kdož odváží se do skvostného sálu,

kdy dérav šat a obuv blátivý? —
Tak zírá drze svta na divy,

kdo duši ztápí ve hmotenstva kalu . .

.

O nešasten, kdo prázden ideál.

A bys i nedostoupil krásna val,

ta tužba po nich již t oblažl,

a sejme s ducha hmoty závaží,

bys k nebi vzlétal zemských od úval. —
O nespouštj se, june, ideál!

Ne vždy nií život naše ideály, asto
je pouze upravuje, pizpsobuje a naše

pojmy a pedstavy tíb ukazuje nám, kde
jsme se ve svých snech mladosti mýlili,

kde jsme mnoho žádali, doufali, si páli . ..

a tak staví na místo nezralých, nejasných
ideál mládí — ideály dosplého mužství.

Ml-li jinoch nepravé, pehnané po-

ntí o svobod, ukazuje mu život, že pravá

svoboda spoívá na úct ped zákony, a

že po této svobod snažiti se — musí býti

ideálem každého, šlechetného muže.
Ml-li jinoch píliš tpytivý obraz o

sláv, ukazuje mu život, že skvlá sláva

není vždy ta pravá aniž šastným iní;
že pravá sláva pouze ta jest, která na úct
lidí šlechetnýcn spoívá a že tato sláva

skuten blaží. Uinil-li sob jinoch píliš

vysoký cíl píštího povolání a psobení
svého, ukazuje mu život chyby, jež ko-

neným výsledkm jeho psobení na újmu
jsou a iní ho schopným, aby za ideálem,

jejž v srdci nosí, s lepším výsledkem se

bral. Nikdy nesmíte viti, že nutno se

vzdáti všeliké snahy po ideálech, po nichž

každému lovku lepšího vzdlání snažiti

se jest. Ovšem bojovati musíte, zápasiti

statn aniž se dáti smíchem blázn másti

!

Takový boj, takový zápas sílí, zušlech-

uje, nebo jest to povznesení se nad ne-

obyejné i sprosté a snažení se po šlechet-
ném, vznešeném a krásném. Tento boj o-
svžuje srdce a nedá mu vyschnouti ; tento
zápas penáší nás do krásné doby mládí,
kdy jsme s nelíenou radostí, s opravdovou
chutí spchali životu vstíc.

Proto nedejte se ani vy, mladiství
pátelé, mýliti ale kdyby vám život ás
vašich ideál odal, stjte pevn pi v-
ném, mravním ideálu šlechetnosti, krásy
a vznešenosti. — A nyní obracím se k vám,
j. dr., kteí z ústavu našeho odcházíte,
jimž vlastn dnešní slova patí. Není vás
mnoho ale nemohu toho zatajiti, že spo-
kojenost uitel všech vás provází; není
ani jediného mezi vámi, jenž by špatnou
známku z mravního chování ml, který
by byl ve všech pedmtech alespo do-
staten neobstál. Mžete s myslí veselou
od nás odejiti a k odbornému povolání
svému piln se pipravovati. Potom do-
kažte skutkem, že nejste jen hodní a po-
ádní, nýbrž že vaše mysl k vyšším vcem
smuje, že jste schopni pro ideál se roz-

ohniti. A teba by vám skutený život

nkteré ideály zniil, pamtlivi jsouce slov

mých, neklesnete srdcem, ale srdnat dále

bojovati a zápasiti budete, A jestliže se

rozplynuly vaše ideály jako jarní sníh

pod sluncem, pak kéž by vám alespo
zbyly po boku dv tšitelky: pátelství a

práce. Tuto poslední nalezne každý, kdo jí

upímn hledá.

A nyní s Bohem j. dr. a požehnání
Nejvyššího provázej, ochrauj a zachovej
vás na všech cestách vašich! Dokažte brzy,

že chcete k lepším tídám lidské spole-
nosti pináležeti a jiným vdci býti; do-

kažte, že za vyšším cílem, za ideálem sp-
jete

;
dlejte es ústavu, *který základy

k vašemu vzdlání položil. Bude-li vám
snad nkdy vytýkáno, že jste idealisté,

nepraktití blouznivci, kteí ani církvi

ani státu ani škole ani lidstvu nejsou ku
prospchu, nedbejte toho a nedejte se

zmásti. Pravý idealista a nepraktický blouz-

nivec není totožné. A zkušenost uí, že

nadšený idealista více Církvi, státu a škole

prospje než praktický lovk s vyschlým
srdcem, který jen houževnat lpí na hroud
zemské. Vzhru srdce ! budiž vaším heslem.

Vyspjte v muže vzdlané, veškerých
povinností — náboženských i svého povo-

lání — dbalé, v charaktery ryzí, šlechetné,

vlasti a lovenstvu prospšné. Po nkte-
rých ješt dkladných studiích state se

chloubou ústavu, který vás odchoval, o-
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zdobou vlasti, jíž mužných povah a pra-

covitých lidí velice je teba. Kdož pak do
ciziny se rozejdete, rozšiujte dobrou po-

vst jména eského na vše strany.

Milost Pána našeho Ježíše Krista,

láska Boží a úastenství Ducha sv. budiž
se všemi vámi nyní i vždycky. Amen.

Pi pohbu žákyn.

„Neumela dveka, ale spí."

Mar. 5, 39.

Veleznáma sice jsou tato slova Krista
Ježíše, toho všemocného Kisitele mrtvých,
ale povždy pravdivá. Vámt ovšem, zarmou-
ceni rodiové, tak pipadá, jakoby na vždy
vyrvána byla vám drahá tato dceruška
vaše. Než to vám — Bohu díky — jen
pipadá, vskutku ale tomu tak není. Že
veliké jest hoe vaše, vím vám ; vímf ze
zkušenosti, jak bolívá smrt milákova. Že
tedy zármutek máte, kdožbv mohl vám
zazlívati ? Nuže vyplate se již ; avšak to
kladu vám na srdce: neoddávejte se bolu
svému pes míru.

Ovanuli ovšem vaše dít milé dech
smrti tlesné, a proti smrti tla není léku

;

každý zajisté z nás dluh tento jednou spla-
titi musí. A protož, byl! i tato dívka nyní
jako druhdy dcera Jairova Kristem Divo-
tvorcem na as byla vzkíšena z mrtvých,
tožby pece jednou opt smrti podlehnouti
musila. Ano, ovanul dcerušku vaši dech
smrti tlesné; avšak upokojeni a utšeni
bute tím, že neovanul jí dech smrti du-
ševní. Pstili jste dívku peliv

;
bylat ale

také — to zjevn vyznati musím — dívkou
nad jiné vzornou. Bylo to v rozpuku poup
liliové v zahrádce života vašeho. A tuto
rozkvétající lilii pesadil nejvýš obezelý
Zahradník nebeský do záhonk svých;
nechtlt dopustiti, aby ji bu mráz lho-
stejnosti neb úpal híchu snad spálil, -

nechtli, aby ovanul ji dech smrti du
ševní. —

Což jsou však tato slova má u pi-
rovnání k slovm Pán? Kdožby mohl
v zármutku vydatnji potšiti vás, rodi-
ové milení, nežli nejdovednjší onen Lé-
itel bolv lidských, Pán Ježíš? A cože
promlouvá k vám tento Pán v trapné ho-
din téhle? Mluví k vám slovy neocenitel-
nými, mnou svrchu pronesenými: „Ne-

'

umelat dveka, ale spí. Nuže, mžete-li I

slyšeti slov blaživjŠích nad tato samým
Bohem vtleným pronesená ? Hle, ten po-

klad srdce vašeho, jejž s tak vzornou péí
jste stehli, není pro vás ztracen, ale bude
vám opt vrácen! Touto dceruškou svou,

tímto liliovým pouptem budete opt jed-

nou obdaeni od Hospodina, nejumlejšího
Zahradníka. Onat pak teprve v tom zá-

honu nebeském vykvetši v lilii plnou, vydá
líbeznou vni ped Bohem a takž i navždy
blažiti bude srdce vaše; bude to vn a

krása nevadnoucí.

I neníliž to výmna, byt i snad na
léta bolestná, tož pece nepomrn výhod-
njší? Protož ani nemohu lepšího páti
vám, rodiové truchlící, nežli co nejvýš

moudrý Pán usoudil; útcha blaživá za-

vládiž v srdci vašem. — Ostatním pak
rodim pítomným tu radu pátelskou
udílím, abyste dívky své co nejsvdomitji
varovali všeliké nákazy híchu. Úloha sice

nesnadná, ale povinná a rovnž velice zá-

služná, k níž vám z plna srdce zdaru peji,
— Vy pak, dívky milené, družky této

v Pánu zesnulé, pílejte nábožnosti a mrav-
nosti, abyste po dokonaném vezdejším ži-

vot asném staly se úastnými nadpo-
zemského života a vného. Amen.

VI. Pokorný.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh,

(Pokraování

)

VII.

trnácte dní pozdji bydlila paní

Hormsová v krásném mstském dom, na
„Modrém" námstí. Mla svou služku, také

kuchaku a Šimon ml posluhu, který byl
hlídaem zásobárny i domácím poslem, a

jezdíval s malým vozíkem, rozvážeje po
mst drobnjší zboží. Co se tkne knih
kupeckých, byl Simon sám úetním, aby
ušetil výloh za písae.

Se vší duší byl oddán obchodu; ped
svítáním vstával, chodíval z krámu do
krámu nabízeje své zboží, navštvoval bo-

haté kupce, ptával se po zprávách na burse,

etl noviny, asto se radíval se svým o-

chráncem panem Waterschootem, pozd ve-

er vracíval se dom a pece mu zbývalo
každodenn nkolik okamžikv, aby mohl
s matkou rozprávti, potom psal a poítal
a spíše neulehl, až noc daleko pokroila.
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asto zapísahala matka syna, aby se

tak nenamáhal, aby si ponkud odpoinul,
sice že na dobro vyerpá své síly; nebo
bála se, aby jí neonemocnl; ale Simon
neposlouchal její rady. Kíkával, že jest

zdráv; doba byla píznivá a každodenn
nco vydlal, v pravd ne mnoho, ale

dosti, že mohl míti pkné nadje do bu-
doucnosti.

A vskutku každodenn picházely
zprávy, které pedpovídaly velké zápletky,
jež povstanou mezi Francií a Anglií ná-
sledkem jednání o mír v Amiensu. Proto
cena všeho zboží stoupala a pedevším
kávy. Kdo jen mohl koupiti skoupil množ-
ství kávy, doufaje, že v brzku mnoho
vydlá.

Šimon mel štstí; nebo když si dlal
msíní pehled pijmv a vj^dání, mohl
matce s velikou radostí oznámiti, že vy-
dlal více než dva tisíce zlatých. Získal
vtší úvr, obchod se mu více a více

zvtšoval ; vedlo li by se tak dále, mo hl

doufati že za rok 12C30 zl. získá; z nichž
by mohl tyi neb pt ušetiti, když by
nájem a jiné nutné vci zaplatil. Avšak
všechno to nebylo dosti pro jeho životní

úkol; dkoval pomoci Boží, že ho tak pod-
porovala ; matka pak také s radostí vidla,
že ne nadarmo domek prodala.

Kdyby byla doba píhodnjší, k vt-
šímu podniku by se ješt odvážil ; nebo
chtl nebohou Kateinu, která mnoho od
krutého otce snášela, utvrditi v její pev-
nosti, že brzy oekávané štstí pijde.

Šastnou náhodou stalo se, že zele-

náka, jež každodenn k Hormsovm ze-

leninu nosila, vedle mlékae Verhoevena
bydlila. vOptováným a naléhavým prosbám
matky Šimonovy povolila zelenáka a vy-
pravovala jim vždy všechno, co se u sou-

seda stalo, ba stala se poselkyní mezi Ši-

monem a Kateinou.
Nebylo tedy ani potebí dopisovati si,

nebo njaký pokus u pana Verhoevena
uiniti. Kateina mu také vzkázala, aby
se nikdy ped jejím otcem neukazoval, že

by ješt byl s ní v njakém spojení, po-

nvadž od otce písn zakázáno jí bylo se

Šimonem mluviti. Šastn odpírala svolení

dáti ku satku s Isidorem, ale bylo ne-

rozumno od Šimona, 'že si tak na sebe

popudil jejího otce.

Jednoho dne pinesla zelenáka no-

vinu, na oko nepatrnou, která však u
Horms veliký zármutek zpsobila.

Mléka Verhoeven uchvácen zlostí

proti Katein, prodal psa a nikomu nechtl
íci, kam se ubohé zvíe dostalo. Kateina
plakala, bojíc se, aby Turek nedostal se

do rukou špatných lidí, kteí s ním zle

nakládati budou.
Tato zpráva zarmoutila Šimona i jeho

matku. Aniuka také vzlykala a celé od-

poledne plakala o ubohého Turka, svého
nejlepšího a nej milejšího spoleníka ve

všech hrách. Takové píhody a myšlenky,
jak asi Kateina smutná jest, neuinily Ši-

mona roztržitým v jeho obchodní innosti.

Jak byl díve již ekl, jeho obchod
se stále zvtšoval, pro ochranu a pímluvu
pana Waterschoota. Nebo jeho piinním
Šimon zdárn vyjednával s bohatým a

mocným domem obchodním v Amsterdamu,
který ml takoka s nkolika jinými vý-

sadu na prodej kávy.

Náelník Amsterdamského domu byl

jednou v Antverpách a bydlil u pana Wa-
terschoota. Simon byl tehdy pozván k o-

bdu a získal si dvru kupce Amsterdám-
ského, tak že mu dodal smlosti v obchod
a nabídl mu veliký úvr. Šimon pak mu
slíbil, že nikdy jeho velikomyslnóho na-

bídnutí nezneužije a byl pak smlejším a

podnikavjším, ale ne nad svoje penžní
pomry.

Jednoho dne šel Šimon na námstí
Meirovo do kavárny, v níž se kupci schá-

zívali a asto obchody uzavírali. Chodíval

tam každodenn peíst si noviny. Sedl
již asi pl hodiny za stolem, vesele roz-

právje s obchodníky, jichž tam kolik bylo.

Práv dohodl se s jedním a získal asi

200 zl. Kupec chtl ho již opus titi podá-

vaje mu ruku, tu Šimon obrátiv se k ná-

mstí dával mu s Bohem. Najednou ze

vzdálí uhlídal známého psa. Vyšel z ka-

várny a byl na námstí Meirov, pes nž
jel zdlouhav vozík tažený od mezka, ped
nímž zapaženo bylo šest ps. íest pak
jiných ps pivázáno bylo za vozíkem, aby
vystídali zapražené. Všechna zvíata byla

vel a i unavena, tak že sotva
,
vozík vlekla.

Nicn.m je vozka tloukl a pobízel k rych-

lejším a bhu, že nebohá zvíata bolestn

ku La.

„love, pokejte trocha !" volal na

vozku Šimon, „odkud pak máte toho bí-

lého psa?"
„Koupil jsem ho velmi draze od pana

Verhoevena ze „Zeleného Kouta."
„Neprodal byste mi ho?"
„Prodal? Jest nejlepším z mého spe-

žení. Neprodám ho pane. u
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„Velmi rád bych ho ml. Potebuji ho."

„No, prodám, ale draze," ekl vozka
usmívaje se.

„Dám vám za nho ticet zlatých."

„Ticet zlatých !
u opakoval vozka,

„vskutku pkné peníze. Dobe, dám vám
ho, aje dejte mi pane zlatku nádavkem."

Simon vytáhl tobolku a ani slova ne-

mluv, vysázel mu žádanou sumu a po-

mohl ješt vypahati psa.

„Neuvážete ho pane?" tázal se vozka.

„Utee vám."
„Neutee píteli ! — Turku, poj sem !"

Pes radostn ho obskakoval, vesele

štkaje a ruce ^ mu lízaje. A byla to rá-

dos, když se Šimon dom s Turkem na-

vrátil! Matka smála se a tleskala rukama.
Aninka skákala a tanila stále psa objí-

majíc. Aspo mli nco u sebe Katein
drahého, když ji samu u sebe míti nemohli.
Když Kateina se dovdla, že Turek jest

u Horms, byla tomu velmi ráda.

V tom ase poal Simon obchod vósti

ve velkém, jsa podporován pízní domu
Amstrdámskóho. Ovšem že tu a tam nco
prodlal, ale štstí mu stále bylo píznivo,
tak že za pl roku jeho jmní o sedm tisíc

zlatých se zvýšilo. — Po njakém ase
dovdli se, že Kateina jest nemocna a
že její otec zuivjší a netrplivjší jest

než díve, násiln ji nutí, aby si vzala
Isidora.

Tu si umínil Šimon nový pokus u
mlékae uiniti. Nyní nemohl již mléka
za podmínku uiniti, aby se matka po-
slala do nemocnice, ponvadž mla služku
a kdyby pan Verhoeven chtl, mohl Šimon
matce i dv dáti. Rozhodl se, že v pondlí
pjde do „Modrého Kouta" a pokusí se,

zda-li by nebylo lze pohnouti Verhoevena
k svolení ku satku s Kateinou.

Náhodou odpoledne procházeje se po
Meirov námstí, spatil Verhoevena. Po-
spíšil si a pišel k mlékai, jenž se zasta-

vil a úsmšn se na Šimona díval. v
„Pane Verhoevene," pravil Šimon,

pozdravuje, „prosím vás, dovolte mi, abych
vás navštívil."

„Aha!" posmíval se tvrdohlavý mlé-
ka, „chtl byste vidti naši Kateinu a
popuditi ji ješt více proti otci? Nechci
ani o vás slyšeti, ve svém dom vás ni-

kdy nechci spati ti."

„Ale pane Verhoevene, chci s vámi
promluviti o vážných vcech, jež vám
snad budou vhod Snad nebudete ke mn
tak nezdvoilým, abyste ani se mnou ne-

|

promluvil. Ustrte se nad svou dcerou.

Chcete se státi jejím vrahem? Jest ne-

mocna a stále chadne.
„Hlouposti!" posmíval se mléka, a-

koli se zdálo, že poslední slova ho dojala.

„Ve dvou msících bude paní Pommede-
pinovou, bude šastna; ostatn jest jich

kolik, kteí jí štstí takové závidti budou. 4*

„Možná pane Verhoevene," odpovdl
jinoch. „Nemohu vám odporovati ; ale do-

volte, abych s vámi nkolik rozumných
slov promluvil."

„Tak naléháte, že jsem skuten zv-
dav, co mi chcete dležitého povdti.
Mluvte tedy, ale zkrátka."

„Pane Verhoevene," pravilJŠimon, „vy
jste mi násiln Kateinu odal, ponvadž
jste se obával, že by byla služkou mé pa-

kostnicí stíženó matky. Pak jste ekl,

abych matku poslal do nemocnice. Kdy-
bych vám nyní podal dkaz, že toho není

teba a že mohu si i dv služky najati,

svolil byste k našemu satku."
„Ano, již rozumím, penz za domek

ješt jste neutratili ; ale jak dlouho budete
míti nadbytek ? pravil jízliv mléka.

Šimon se pemáhal, aby se nerozhorlil,

nebo hrubá ec venkovana velmi ho ura-

zila. Ale pro nebohou nevstu svou všechno
chtl trpti.

„Klamete se pane Verhoevene," od-

povdl na pohled velmi klidn, „vydlá-
vám; požívám všeobecné dvry a všude
mám úvr. Nejen že mám ješt 4C30 zl.

z prodeje domku, ale mohu vám dokázati,

kdybyste chtl, že mám ješt jistinu deset

tisíc zlatých, jež nejsem pranikomu dlužen."

„Deset tisíc zlatých máte a poctiv
jste je vyzískal?" nedviv ptal se mléka.

„Ano, pane sousede, a mohu vám je

ukázati; bute mi opt pízniv; smilujte

se nad nebohou Kateinou; budete u mne
všichni šastni."

.1 kdybyste mluvil pra vdu, máte mne
za blázna, myslíte si, že neumím poítati ?

Nevíte co Isidor dostane od otce? Velký,
pkný dm s lékárnou, který ma cenu ti-
cet tisíc zlatých."

„Ticet tisíc zlatých !

J opakoval truch-

liv Šimon, „vru to mnoho."
„Kdybyste byl na mém míst, neinil

byste jako já? Piznejte se!"

„Ale jak pak, kdybych já ml ticet

tisíc zlatých?"

„Vy Šimone Hormse ticet tisíc zla-

tých, myslíte si, že se peníze sypou z ru-

kávu?"
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„Nesypou, ale dostanu-li za odmnu
vaši dceru, tak mne pevná vle nikdy ne-

opusti Rate mi tedy laskav odpovdti

;

Kdybych já ml ticet tisíc zlatých, dostal

bych Kateinu?"
Mléka pemožen pevnosti mladého

muže, sklonil hlavu pemýšleje. „Ano,"
pravil, „to by bylo nco jiného."

PZa rok je chci míti," odpovdl Šimon.
„Cože? rok snad byste k tomu vyža-

doval? A mezitím mi lékárník utee, vy
pozbudete svých penz a pan Verhoeven
bude na holikách ne! Kdybyste byl mil-

lionáem, má žena nechce o vás slyšeti;

jak jen vaše jméno uslyší, již se rozhnvá.
Ani sám nevím, co se jí stalo. Myslíte, že

mne oklamete svými krásnými slovy? Ne-
chte mne radji a já odejdu. S Bohem

!

Nezdržujte mne; zneužíváte již mé trp-
livosti." A vskutku odcházel.

Od toho okamžiku ticet tisíc bylo
pro Simona jako cíl, jehož ml dosíci. Ne-
pochyboval, že by mu Verhoeven neode-
pel ruky své dcery, kdyby ml takové
jmní jako Isidor. Vdl dobe, že se na
nho matka Kateiny velmi hnvá; ale

kdyby ml ticet tisíc zlatých, byl pe-
svden, že by prosbám dceiným neodolala

Ticet tisíc zlatých! velmi snadno se

ekne, ale petžce vydlá a Šimon nebyl
jist, že by je mohl míti; štstí v obchod
tak se mní ! Od Kateiny nikdy neupustí

;

nyní pak mel vtší než kdy jindy odpor
proti Isidorovi. Nepozbyl vší nadje; od-

por Kateiny oproti rodim mohl trvati

teba nkolik let; asu-li získá, vyhrál.

Tím odvážlivjším stal se nyní a bu
že byl od Boha zvlášt nadán darem k ob-

chodu, neb to bylo píznivé štstí nebo
jeho odvaha, všechny obchody dobe, vý-
born se mu daily. Za týden pozdji ušel

náhodou dosti veliké ztrát. Od njakého
asu již proslýchalo se, že bude válka
mezi Anglií a Francií a tak cena všeho
zboží stoupala.

V takových pomrech koupil Šimon
velikou zásobu kávy, již však brzy s ne-

patrným výdlkem prodal. A štstí bylo
pro nho: neb z nenadání došla zpráva,
že všechno jest mezi mocnostmi vyrovnáno
a mír na více let zaruen. Zpráva mla
za následek, že ceny všeho zboží na všech
trzích v Evrop klesaly a kupci v Antver-
pách, kteí mli velké zásoby zboží doznali
velké ztráty.

Zpráva se potvrdila a cena zboží stále

klesala. Toho asu obdržel také Šimon

zprávu od mlékae, že nebohá Kateina
onemocnla ; unavena stálým odporem svým
oproti rodim a trápena od nich pozoro-

vala také, že na mysli klesá a obávala
se, že se musí podrobiti vli jejich.

Matka Hormsova velmi se rmoutila-

Šimon chodil se svšenou hlavou a usta-

vin zamyšlen. Stále ml ped oima ne-

bohou pítelkyni, ob své lásky, ležící na
loži a dovolávající se jeho pomoci ve svých
bolestech. A nemohl nic pro ni uiniti

!

Byl sláb proti takovému osudu

!

Vrátiv se jednou z msta, šel do své

kanceláe, sedl si a podepel hlavu obma
rukama. Mluvil sám sebou a chvílemi tloukl

na stl pstmi, jakoby s nkým bojoval.

„Neopustí mne konen zmužilost?

mluvil sám k sob. „eho se bojím? Více

nemohu ztratiti, než co jsem vydlal, ano

ale kdyby mne i nyní Bh opatroval, mohl

bych ješt osvoboditi nebohou Kateinu.

Pro mám poád tak hrozné myšlenky

v hlav? Cena kávy jest tak nízká, že

více klesnouti nemže; i kdyby kle-

sla, více neztratím, než co mám; budu

aspo poctivcem. Nuže, budu psáti do

Amsterdamu, aby mi poslali 500 bálík

kávy vzorku ísla druhého a aby mi ihned

byla poslána. Jest to odvážlivos, mohl

bych pijíti na mizinu ; ale nic nevadí,

sázím své štstí a blaho Kateiny Ver-

hoevenovy.
Vzal péro a rychle zaznamenal ve

svém denníku, že píše do Amsterdámu.

„Musím si pospíšiti, nebo za hodinu po-

jede rychlík do Hollandska."

Ve práci své byl vyrušen kikem ho-

kynáky a domácích, kteí byli ve vedlejší

svtnici. Mluvili o Katein. Nestalo se

neštstí? Šimon pestal psáti a otevel

dvée. Zvdl od zelenáky, že mli u

mlékae Verhoevena veliký spor, Kateina

že omdlela a bez sebe byla položena do

postele. Byl u nich léka a ml velikou

staros, aby nezemela; nyní jest jí Bohu

fliky. již lépe.

Šimon litoval nebohé Kateiny
;

slzy

tekly mu z oí; ale najednou vzpomnl si

na nedokonený list. Nemohl jej již od-

ložiti, ponvadž vlak brzy oojede.

Bžel do pisárny, dokonil dopis, o-

tiskl jej na list papíru a zapeetil tesoucí

se rukou; pohlédl pak na hodinky a zvo-

lal utíkaje již na ulici: „Za deset minut

pojede vlak, ješt dojdu!"
^

(Pokraování.)
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Mariánská svatyn na posvátném

Velehrad.
Napsal J. Vychodil

Ze všech povstí o sv. Cyrillu a Me-
fchodji jest zejmo, že naši svatí vro-
zvstové byli velikými ctiteli Rodiky Boží.

Dokazuje to milostný obraz Panny Marie
Staro-Boleslavskó, který jest ve zvláštním
styku se sv. Methodjem, soška Panny
Marie Tuanskó u Brna, která ve styku
jest se sv. Cyrillem a chrám Panny Marie
na posvátném Velehrad.

Do tohoto chrámu velkého mariánské-
ho svolával metropolita moravský Metho-
dj své duchovenstvo ku poradám a v tomto
chrám synodálním i pohben jest otec

náš duchovni, sv. Methodj, ano výslovn
zaznamenáno i historiografem moravským
drem. B. Dudikem : „ Methodj leží pak ve
velkém chrám moravském polevé stran
za oltáem svaté Bohorodiky." (Dj. Mor.
L, 175).

Velehrad královský zvrácen byl su-
rovým nájezdem divokých Maar, znien
i synodální chrám onen mariánský : avšak
co hlásají nám djiny ? Zvrácený Velehrad
obnoven i zniená svatyn mariánská zase
vzkíšena, a Velehrad nestal se optn
královským, a svatyn jeho nestala se již

chrámem synodálním. Oboje však, i Vele-
hrad i svatyni mariánskou, máme zase a
máme obé až dosud. Poslyšme jen, což ví-

tzn vykl Brandl, opev se o dvody
mnohé, pádné

;
vykl : „Co lid moravský

o apoštolech svých (ss. Cyrillu a Metho-
dji) a o Velehrad vil, spoívalo na
skutených djech a první markhrab mo-
ravský (Vladislav Jindich), chtje osla-
viti památku jejich založil na blízku sta-
rého Velehradu klášter, jenž podle sídla
Svatopluka a Methodje nazván též Ve-
lehradem'4 (Poloha st. Velehr. 26).

Vzácná slova! Vzácnjší však onen
in slovy tmi oznaený! Pro? „Tímto
inem, postavil sob Vladislav pomník ve-
liký slávy nehynoucí, a nástrojem byl
pouhým vševládné prozetelnosti Boží.
Nebot tento klášter velehradský ili Vele-
hrad opanoval a zachoval nejenom jméno
„Velehrad," nýbrž i vznešený úkol býva-
lého Velehradu královského; na tomto Ve-
lehrad klášterním Methodjovo požehnání
v ovoci svém zstává napoád.

Jakým to spsobem? Sv. Methodj i

rodný bratr jeho byli horlivými ctiteli sv.

Bohorodiky a protož i Vladislav Jindich,
první markhrab moravský, jsa toho sob
vdom, jakými ctiteli mariánskými se o-

svdovali, chtl založením kláštera vele-

hradského r. 1198. zajisté oslaviti památku
ss. Cyrilla a Methodje, památku celou a

odtud klášter založený vnoval ádu sv.

Bernarda, jenž slov „citerníkem Marii-

ným," ádu cisterciáckému, v jehož pra-

vidlech eholních vysloveno zásadou, aby
kostely téhož ádu zasvcovaly se Matice
Boží, Marii Pann. Když tedy velehradský

klášter cisterciácký, na takou památku
vzácnou založený, byl i r. 1202. potvrzen

od krále eského Pemysla Otakara, což

divu, že pak i zbudovaná velikolepá .sva-

tyn klášterní („ecclesiae ingens moles"
— Hermann : Arch. Velohr. 439 ), zasvcena
velmi slavnostn u pítomnosti tehdejšího

krále eského, markhrabte moravského,

u pítomnosti mnoha církevních hodnostá,
etného panstva i bezpoetnóho lidu, za-

svcena 27. listopadu 1228. optn „svaté

Bohorolice," a sice její „nanebevzetí," a

tak až dosud svatyn velehradská, velko-

lepá i prostranná zasvcena jest „nanebe-

vzetí blahosl. Panny Marie."

Po 5 století býval výroní den 27. li-

stopadu slavíván okázale na Velehrad,
což dkazem, že po celou tu dobu mari-

ánská svatyn zstala státi na témže míst
a v téže podob, nezmnné aspo co do

hlavních obrys svých. Ano, když okolo

r. 1713. tato výroní památka „posvcení

chrámu Pán" nebo „hody" peložena byla

na pobídku I. Mart. Hrábovského, cister-

ciáka velehradského, jenž byl uitelem fi-

losofie v Praze, na poslední nedli ped
adventem, oste káral tuto nepíslušnost

jiný cisterciák velehradský, P. Engelbert

Hermann, ka, že byly hody na nedli
peloženy z píin „pramalicherných," po-

nvadž v kláštee jinak a spsobem sv-
tjším než ve mstech a na venkov mají

se hody svtívati.

Tato klášterní svatyn mariánská, že

nevyhnula se pohromám za tolik as bou-
livých, kdož by pochyboval? Ale pohromy
škodlivé pece nikdy nadobro ji nezniily.

Poslední sice požár 16. ervence 1718. na-

dlal jí škody pes 100.000 zl. rýnských,

ale pes to za nkolik rok zase byla tak

í opravena dkladn, jak obnovenou ji uvi-

díme nyní v r. 1885.

Akoli bylo potebí, aby po doteném
požáru znova byla posvcena, což stalo se

I

2. íjna 1735., zstalo pi starém názvu
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„nanebevzetí Panny Marie." a nad to ni-
kde dosud nenalezl jsem, že by výroní
památka tohoto posvcení posledního byla
se kdy slavila 2. íjna, což by zajisté nebyl
opomnl poznamenati jmenovaný P. Engel-
bert Hermann, jenž umel 1. záí r. 1744.
Nyní ovšem za naší doby slavívá t^e každo-
ron i na Velehrad památka „posvcení
chrámu Pán" jako všude jinde na „císa-
ské hody," totiž tetí nedli íjnovou.

Dospvše až sem, vrame se k zaát-km klášterní svatyn mariánské na Vele-
hrad a považme znova p. Brandlem uve-
dený dvod, že zakladatel kláštera vele-
hradského chtl oslaviti památku ss. apo-
štol našich Cyrilla a Methodje, a povážíce
to, zdaž nepiznáme tím uritji, že ma-
riánská svatyn velehradská jest až posud
výmluvným svdkem o peveliké lásce a
náklonnosti, jakouž ss. Cyrill a Methodj
chovali k Matei Boží, nejsvtjí Pann
Marii?!

Jako zakladatelé kláštera na Velehrad,
bratí královští, Pemysl Otakar, král eský
a Vladislav Jindich, markhrab moravský,
pihlíželi k Velehradu, podobn zachovali
se k nmu za jejich píkladem i potomkové.
Což opt nemálo váží, vidíme-li, že potom-km ostává svatým dílo pedk zbožných.
Doložme píkladem. Václav, kral eský,
daroval r. 1236. klášteru velehradskému
v náhradu za škodu válenou ves Volko-
vice na Znojemsku a to se všemi užitky
a právy na všecky budoucí asy a písným
trestem vyhrožoval tm, kdož by klášteru
zde y nem pekáželi nebo škodili

, v této
své listin nedlouhé vzpomíná tyikráte
Rodiky Boží: její oltáe na Velehrad,
pak jako paní na Velehrad, jako útoišt
kajicník a konen jako Matky Boží
(Boek, Cod. dipl. JI. 310). S náhradou po-
skytnutou souhlasil i niarkhrabí moravský
Pemysl a listem zvláštním (kalendis Ja-
nuarn 1227) potvrdil ves Volkovice klá-
šteru velehradskému, pipomín .je doslovn :

„Zlíbilo se otci našemu Otakarovi, králi
eskému, veleslavnému a újci našemu Vla-
dislavovi, markhrabti moravskému, po-
vznešenómu

;
založiti blahoslavené a povždy

neporušené Bohorodici Pann Marii stánek,
t. j. dm modlitby na Velehrad, a když
základy byli položili, usaditi muže ádu
cisterciáckého, vyzkoušené v ohni soužení,
kteíž, a tlem zdají se žiti na zemi,
pece obcování své mají dle ehole sv.

Bernarda ustaviným rozjímáním o vlasti

nadzemskó v nebesích" ^Boek Cod. dipl.

II. 318). „Z tchto slov," podotýká cister-

ciák P. Eng. Hermann, „vysvítá, že dm
velehradský byl vystaven a výhradn v-
nován chvále a poct nejsv. Boží Rodiky
Marie a protož alumnovó (obyvatelé, cho-
vancové) jeho po úmyslu zakladatelv ob -

zvláš ureni k hyperdulii mariánské.**

Tak vykládali v 18. století sob cister-

ciáci velehradští zcela dobe a správn
zbožný zámr a smýšlení zakladatel a
prvních dobrodinc svých ze 12. a 13.

století. Maria Panna doznávala obzvláštní
pocty na Velehrad od syn sv. Bernarda,
pocty veliké, jakož toho páli sob ti,

kdož obnovili klášterem velehradským a
oslavili památku ss. Cyrilla a Methodje.

V prvním kvtu byl mariánský klá-

šter velehradský, když tu pivalila se

hrozná boue na Evropu a zasáhla i milou
Moravu. Boue ta byli Tatai, divoký a

surový národ asijský. Kdož by neznal o

nich vypravovati vci dsné? Vše hubili

a niili napoád. Jediný král eský, Vá-
clav, oceniv nebezpeí hrozící od Tatar,
dal nadlati zásek na hranicích zem eské
a tím odvrátil je a pospíchal pak na po-

moc ubohým Moravanm. Zatím Moravané
brzké pomoci od krále eského se nadjíce,
„na všelikých místech se shlukše, staten
se bránili a dávali se do krutého zápasu,

jakovéhož píklad o boji na hoe Hostaj-

nov od básníka a tém souvkého u-

šlechtile nám líen jest/' dí Fr. Palacký,
djepisec náš nejvýbornjší (Dj. nár. esk.
Iv 2, 175 .

Znajíce píbh tento, odpovzme sob
také na otázku : odkud mli kesané r.

1241. na Hostýne, sevení sveepými Ta-
tary, odkud mli tehdáž onu pevou dvru
v pomocnou pímluvu Marie Panny ? D-
vra jejich, tot jisto jest, pocházela zdoby
dívjší a zakládala se na pravém uení o

pesv. Bohorodice Marii Pann. Toto
uení však zašívali blahodárn onino dva
mužové svatí, kteíž u pedk našich ja-

zykem naším mateským rozhlašovali spá-

sonosné uení Kristovo. Ss. Cyrill a Metho-
dj ká/ice jazykem srozumitelným, napo-

mohli víe pravé, že pecházela v pevné
pesvdení a spsobili, že národ nepod-
vratnou choval dvru k Matce Kristov.
Tato víra v Ježíše Krista, hlásaná našimi

apoštoly, a tato dvra k Pann Marii

všbpovaná týmiž apoštoly ss. Cyrillem a

Methodjem, oživena byla najisto valn —
obnoveným Velehradem od r. 1198. Píze
královská, jíž se tšil Velehrad klášterní,
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hojné dary, jichž dostávalo se mariánské
svatyni velehradské jak od píznivc krá-

- lovských, jak od biskup olomouckých, tak
od panstva jiného: všecko to jest oivid-
ným dkazem, v jaké vážnosti velké byl
za oné doby mariánský chrám velehradský.
Ano všechny tyto projevy lásky, vd-
nosti a dvry k Pann Marii tak stkvle
uctívané na Velehrad nezstávajíce v taj-

nosti, nýbrž u veejnosti jsouce známy,
zda-liž nepovzbuzovaly v okolí daleko-ši-
rokóm ku podobné dve a poct marián-
ské? Ped nájezdem Tatar divých, nebyl
ovšem Hostýn, ím nyní lidu našemu jest,

, avšak zbožní pedkové naši hledajíce bez-
peí ped nepáteiy a sešedše se na Ho-

• stýn, když nouze byla nejvtší, volali o
pomoc k mocné pímluvkyni Marii Pann,
pro? protože mli nedaleko ped sebou,
na oích zrovna, pepamátný stánek ma-
riánský na Velehrad, kdež Matka Boží
hned za as cyrillo-methodjských byla
ctna, kdež i nyní zase ped nedávnem od
vrchností svtské i duchovní mariánská
pocta velmi slavn a dstojn byla obno-
vena. Tak Velehrad posvátný zajisté uká-
zal onm obleženým na Hostýne pravou
cestu a v pravý as k Matei Boží, kteráž
divy tvoí. Od té doby máme sv. Hostýn.
Svatý Hostýn jest Moravanm Kanou ga-
lilejskou, avšak Velehrad posvátný jest a
zstane Betlémem netoliko Moravanm,
nýbrž všem Slovanm!

Mohl bych na doklad oblíbenosti Ve-
lehradu v dob, kdy kesané domohli se
vítzství nad Tatary, ješt jiná svdectví
zaznamenati a jmenovati osoby vzácné,
jako: papeže Alexandra IV., biskupy praž
,skó Daniele a Ondeje, biskupa olomouc-
kého Ruperta, aby vysvitlo jasnji, že Ve-
lehrad klášterní a chrám, jeho mariánský
za první doby svého rozkvtu (od r. 1198

(

až asi do 130U; leskl se zvláštním leskem
posvátným a poutal k sob mysl a srdce
.všeho lidu esko-slovanského: avšak ne-
chám toho na jiné místo, na jinou dobu.
Dostait oznámené pípady známjší, do-
staí ponkud aspo, abychom poznali, že

j veliká, nžná pocta, naším lidem slovan-
ským Pann Marii vzdávaná, koen svj
,a pvod svj má od apoštol ss. Cyrilla a
Methodje a tudíž i vychází z Velehradu,
.odkudž i vycházela jejich innost apoštol-
ská mezi národy slovanskými. Tou mrou

{

nemohlo býti jinak, než-li, že i na Vele-
hrad zachoval se mariánský chrám — a
mnozí myln domnívají se, že zasvcen

jest apoštolm sv. Cyrillu a Methodji —
zachoval se též obraz velehradské Panny
Marie, kterouž ve znaku svém nosil ma-
riánský klášter cisterciácký na Velehrad.

Možno tedy právem nemalým pova-

žovati Velehrad za ohnisko a sted pocty

mariánské, najm i proto, že tu chrám
Pán zasvcen „nanebevzetí blahoslavené

Panny Marie," kterýžto svátek a památka
„nanebevzetí" slavívá se 15. srpna jak

v církvi západní u nás katolík ímských,
tak v církvi východní u rozkolník slo-

vanských. „Mají Rusové tak jako my La-
tiníci asto na rtech svých krásnou mo-
dlitbu : Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá

Boží Eodiko . . ., ale Rusové mají za-

konení mnohem významnjší, íkajíce

:

Jediná istá, jediná požehnaná."

Každá páska spolená církvi západní

a východní svrchovan dležitou jest pro

zámr obnovený tak vhodn vhlasným
papežem nynjším Lvem XIII., pro zámr
sjednotí ti východní církev s církví západní.

Takou spolenou páskou mezi Slovany zá-

padními ili Latiníky a mezi Slovany vý-

chodními ili schismatiky (rozkolníky) jest

Rodika Boží Maria Panna, jsou ss. Cyrill

a Methodj ! Odtud veliký biskup na jihu

slovanském, Antonín Martin Slomšek, vrný
pastý lidu svého, zvaný právem „apoštol

Slovincv," z té duše jsa oddán úkolu tomu
pevelikému : sjednotiti všechny Slovany
v jedné církvi Kristov pod vrchní správou
nástupce Petrova, - založil r. 1852. mo-
dlitební spolek, bratrstvo pod záštitou bl.

Panny Marie, ss. Cyrilla a Methodje. Jak
výborn tu zvoleni nejpíhodnjší patro-

nové, záštitníci, pro bratrstvo, jehož úelem
napomáhati modlitbami a jinými skutky
zbožnými ku sjednocení Slovan v církvi

katolické. Udovó tohoto bratrstva, jichžto

v ervenci r 1882. bylo zapsáno 21.012,

modlívají se na úmysl onen uvedený kaž-

dodenn 1 „Otenáš" a 1 „Zdrávas Maria"
s dodatkem: „Ss. Cyrille a Methodji, oro-

dujte za nás!" — A zda-li prospívá takto

vzývati Pannu Marii, ss. Cyrilla a Metho-
dje? Tážete se, prospívá-li vzývati nej-

pednjší patrony Slovanv'? !
— Aj kníže-

biskup Slomšek bedliv zaznamenával sám
kolik rozkolník ron pistoupilo k církvi

ímsko-katolické a záznamy tyto prinaší-

vala slovinská „Danice kt vždycky pi slav-

nosti ss. Cyrilla a Methodje.
Na Velehrad královském k Paun

Marii vedli všechny Slovany ss. bratí
Cyrill a Methodj ; na Velehrad klášterním
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uctívána Panna Maria popedn a vedle
ní ss. Cyrill a Methodej každoroní slav-

ností a poutí; na Velehrad nynjším osla-

vujeme tutéž Pannu Marii jakožto patronku
chrámu Pán i spolu slavnostmi velko-

lepými a poutmi oslavujeme veliké apo-
štoly Slovan ss. Cyrilla a Methodje. Po-

svátný Velehrad není-liž tedy mariánsko -

cyrillo-methodjským ? Odtud lze vysvtli ti.

pro i losy vcné loterie, kteráž r. 1879
zaízena byla „na obnovu poutnického
chrámu Pán na Velehrad," a r. 1880.
dne 6. ervence skonila, pro losy tyto
mly po stranách ss. Cyrilla a Methodje,
nad nimi však uprosted jméno „Maria"
(monogram) ? ! Odtud lze též vyložiti, pro
hlavní oltá ozdoben jest obrazem Raabo-
vým „nanebevzetí Panny Marie" a pro
uprosted kostela dv protilehlé kaplice
vnovány jsou ss. Cyrillu a Methodji —
a to již od dávné doby nepamtnó ? ! Ku
hlavnímu obrazu Panny Marie píhodn
namalovány jsou na klenb v oboltáí
mnohé chvály její z litanie loretánské:

k obrazm oltáním v kaplicích ss. Cyrilla

a Methodje rovnž na klenb a na st-
nách šttec malív nakreslil nejednu pí-
hodu ze života našich apoštolv.

Píhodno též bude zajisté, což uchy-
stáno tu ve svatyni velehradské poutníkm
k roku lb8ó. Cože uchystáno? Basilika
pepamátná k tomu roku celá dkladn
obnovena. Díky Bohu, že na pímluvu
svtc našich a pímluvc mocných dal
nám dokati se obnovy této žádané tak
dychtiv, tak usilovn, tak souhlasn!
Avšak ješt nco uchystáno. Nic nového,
nýbrž toliko nové znázornní staré pravdy.
Slyšte! Nade vchodem do prostranného
kostela našeho jest veliké okno prelní.
Všechna okna v kostele, jež nejsou niím
ukryta, zastínna, opatili jsme novým
sklem a to vkusn barveným. Z oken mí-
vají poutníci radost utšenou. Mohlo-liž
zstati okno prelní, jež nejvíce na oích
jest, takým opateno sklem, jaké mlo
dosud? Postarali jsme se o nové. Nové
okno jest dílem umleckým. V okn tomto
prelním v prostedku sedí na trn ne-
bes královna Panna Maria dle dochova-
ného starého znaku klášterního, držíc na
klín Synáka rukou pravou a pod ní kleí
ss. Cyrill a Methodej dle nákresu prove-
deného zdaile dovednou rukou architekta

p. Gust. Meretty, jemuž obnova nynjší
byla svena J. Em. p. kardinálem olo-

mouckým. Nade trnem umístn Duch sv.

a Bh Otec. Pod ss. Cyrillem a Method-
jem uprosted pole spodního jest znak ci-

sterciák velehradských, pocházejících z li-

nie norimondské (MORS) ve Francii. Roz-
umí se, že píhodné okrasy — andlé a

kvítí — vyplují ostatní ásti nového okna
prelního.

Aj, což to krásy ve svatyni velehrad-

ské, krásy velmi významné ! V pedu za

oltáem hlavním obraz na nebe vzaté Panny
Marie a po boku oltáe toho pi pilíi sou-

soší sš. Cyrilla a Methodje od eského
umlce Maxa; v zádu v okn prelním
opt Panna Maria se ss. Cyrillem a Metho-
djem : a co mezi tím dvojím skupením
pedním a zadním? — od ychodu až k ol-

tái hlavnímu dv ady kaplic zasvcených
svtcm a svticím, v nichžto slovanští

poutníci s radostí budou poznávati své

domácí patrony. Není nepravdou, nazvá-

na-li velebná basilika velehradská „slovan-

ským chrámem" dle svtcv a svtic Bo-

žích, kteíž tu mívali a mají kaplice s ol-

táem aneb i bez nho O svatyni vele-

hradské zajisté platí, což o ní psáno v

„Obzoru" brnnském (1882, sta 69). „A
zavítá ech v rozsáhle klenby její, potká

se tu s ddicem zem eské, se sv. Václa-

vem, nalezne tu sv. Barboru a sv. Kate-

inu, jež uctívá v ad svatých Spomoc-
níkv; zavítá- li Polák na Velehrad, uhlídá

tu v chrám Božím svtce milého, sv.

Floriana; Slezák upímn pozdraví zde pa-

tronku zem slezské, sv. Hedviku; Rusm
zajisté by taktéž lahodilo, kdyby ve sva-

tyni naší dosud stával oltá sv. Mikuláše,

jako stojí tu dosud oltá sv. Kateiny ; ano

vrným Slovanm vbec nikdy nemže
býti lhostejno ve svatyni velehradské, když

octnou se ped oltáem sv. Klimenta, ss.

Cyrilla a Methodje blah. Panny Marie,

nemže jim tedy býti lhostejno ve svatyni

velehradské, jež uchovala sob zvlášt tyto

svtce mimo korunovanou královnu nebe-

skou . . . Nemohl nepoznati z ádk tch
každý tená soudný, že v pepamátnó
svatyni velehradské má každý Slovan

oblíbeného svtce nebo svtici svou do-

mácí, potkávaje se tu bu s patronem své

zem nebo s oslavencem i doma zvláš

uctívaným, anebo nalézaje tu Slovanm
všem pemilou Bohorodiku, pak apoštoly

své slovanské ss. Cyrilla a Methodje. Ne-

ní-liž tedy svatyn velehradská v pravd
slovanskou."

Jakýmto pevýborným chrámem Pán
jest ta velebná basilika na posv. Velehrad!
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Tisícové katolík-Slovan, pináležejí-

cích západní církvi, neopomenuli navštíviti

tuto basiliku zvlášt v jubilejním r. 1863.,

ano tisícové ji navštívili ped oním rokem
i navštvují nyní • avšak i Slované církve

východní znají dobe náš posv. Velehrad
a piznali, že i jejich Velehradem jest, pi-
znali to slavn, když o tisícileté úmrtní
památce sv. Cyrilla r. 1869. poslali darem
na Velehrad — obraz ss. Cyrilla a Metho-
dje s lampou drahocennou, na níž ozdobn
jest upravena vroucí prosba k apoštolm
jejich i našim, jež po esku zní: „Ss. prvo-
uiteló slovanští, Cyrille i Methodji, proste
Boha za dítky vaše!"

Ejhle, jak lahodn a mile bratra ku
bratru pivádí ten posvátný, cyrillo-metho-
djský Velehrad ! Kéž za darem tím pijdou
brzy dárcové sami, kéž pijdou kjubilejnímu
roku 1885! Pijdou-li? Pijdou, jak dou-
fám ! R. 1863. nepišli slavit s námi na
Velehrad požehnaný píchod ss. bratí
soluských do krajin slovanských; r. 1869.
slavili doma tisíciletou památku blažené
smrti sv. Cyrilla, doma slavili, pamatujíce
na Velehrad - r. 1885., kdy budeme slaviti

slavn tisíciletou památku blažené smrti
sv. Methodje, pohbeného na Velehrad,
doufám pevn, že nezstanou toliko doma
ipi slavnostech uchystaných, nýbrž že i

.navštíví hrobku Methodovu na posvátném
Velehrad.

Kesanská Láska.

Obdivu hodný jest píklad, který vždy
dávala a ustavin dává církev katolická,
.velou horlivostí, velkomyslnou nezištností,

áskou svých knží, mnich a klášterních

(

3ester. Zvlášt kesanská ona láska k bliž-

nímu nedávno opt zaleskla se v nejkrá-
mjších a pehojných píkladech, když se

) pomoc jednalo nešastným cholerou po-
ttiženým. Marseille, Toulon, Spezzia, Nea-
pole, Janov a mnoho jiných mst navštíve-
ných touto metlou Boží poznala zkušeností
astní, jaká jest moc ducha dobroinnosti
' Církvi katolické, když rozplameniv srdce
luh a svatých panen svých, vede je ke
jkutkm na nejvýše hrdinským ! — Bh
3st láska nejvyšší ; toto nebeské znamení
,.a ele duchovenstva katolického dokazuje,
kterém táboe jest pravá Církev, totiž

I onom, jenž vyznamenává se nejvtší
ískou! —

Není takoka zem, v níž jakmile cho-

lera zkázonosným spsobem svým se ob-

jevila i zárove by se byly nopovznesly
k innosti nejvelejší a na nejvýše vzne-

šené sebezapení a obtavost kesanská,
skytající trestem B. postiženému lidu vše-

možnou podporu hmotnou i duševní. Všichni,

i ti, kdo církvi katolické nejsou píznivci
zmiují se s výrazem nejhlubší vdnosti,
jak o pastýských listech biskup v této

píin vydaných, tak o jejich pehojných
almužnách. — Chválí láskyplnou horlivost

jednotlivých eholí, kterou se nabízely ku
všeliké obsluze nešastných obtí zhoubné
cholery. Lidé neustávají obdivovati se ne-

petržité dobroinné pomoci, kterou usta-

vin poskytovali a podnes skýtají s ne-

všední štdrotou a velikomysluostí sluhové
církevní. A mluví iny a ne slova.

Fará osady dlnické v Marseillu po-

volán byl k osob náhle zhoubnou cholerou

onemocnlé. Pišed k nemocnému spatil

láhev s lékem pedepsaným — nedotknu-
tou. — Knz táže se, pro nemocný ješt
neužíval léku. „Toho neuiním," odpovdl
nemocný, „mám dti a nechci tak záhy od
nich odejiti!" Lid totiž se domníval, že

lékai aby se zbavili rychleji nemocných
a nákazu zmenšili, jim dávali jed místo

léku. — Fará, o kterém mluvíme, znal i

pedsudek tento, proež se vynasnažil aby
nemocného upokojil. Chtje mu podati d-
kaz nezvratný, že v láhvi lék jest ekl

:

„Vypiji ped vámi polovici této tekutiny,

co zbývá požijete vy. Jestliže vám mla
škoditi, uškodí také mn!" Nemocný upo-
kojen píkladem velikomyslnóho knze
požil zbytek léku a za nkolik dní vyvázl
z nebezpeenství. Bh požehnal léku za-

jisté též k vli sebezapení sluhy svého.

Podobné píbhy udály se velmi zhusta
a ve mnohých místech, neb kesanská
láska církve katolické jest všude stejná,

jak souditi lze dle výpisk, které dále

podáváme.
Neobmýšlime opakovati snad píbhy

známé, ale upozorniti chceme jen na obdiv
vyvolaný zpsobem, jakým církev a její

sluhové se zachovali i vi nepátelm, a

to v míe také, že vynutil pochvalné u-
znání novinám, které se vždy osvdovaly
nepátelskými proti církvi. Jest dobe se

o tom zmíniti, neb nic lépe nepesvduje
o lásce kesanské obtavé, než práv
chvalozpvy plynoucí z per, která uvykla
docela jiné mluv vi nám

!

V Itálii cholera ádila zpsobem nej-

krutjším, ale Italové též více než který
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jiný národ pronásledují nejzbsilejším a

nejostejším zpsobem svatou naši víru.

Z hlavních tedy asopis jejich iníme
výpisky zhora pislibené.

Duchovenstvo vbec. „Corriere della

sera," noviny Milánské, píší v této píin

:

„Chvála budiž duchovenstvu! Povinností

jest nestrannosti, bychom prohlásili, že

uprosted nepoádku, jejž vyvolala naízení

libovolná a nezákonitá pedstavených, kteí

dle všeho pozbyli zdravého úsudku, upro-

sted rozkaz nesmyslných, nahodilých a

neúinných k zachováni zdraví obecného,

ba zhoubných vzhledem k hmotnému pro-

spchu oban, nalezli se pednostové,

kteí s klidem a s rozvahou, dovedli zjed-

nati sob slechu u podízených svých a

zasluhují uznání vlády i zem.
Tito pednostové jsou, - neb dlužno

pravdu mluviti - pednostové duchovní,

jsou to biskupové a arcibiskupové, kteí

ve svých listech pastýských v rozhodném

okamžiku pouili a rozkazy opatili faráe

duchovní editele osad, pikazujíce jim,

by osadníkm doporuovali istotu, okam-

žité povolání léka pi ochuravní po-

dezelém a dvru k povolaným lékam.
Biskupové a jiní pedstavení duchovní

podízeným svým uložili, by sami úlevy

poskytli lidu, pomáhajíce úadm svtským,

odstraujíce nedvru a pedsudek nev-
domosti. Ani jediného faráe nebylo, pokud

nám známo, kterýž by vi svým ped-

staveným se byl podobn zachoval, jako

se zachovali státní úedníci oproti rozka-

zm vlády italské. Jak ze všech míst se

dovídáme, neztratili — abychom užili vý-

razu listu „Fanfulla" — „mužové tonsury u

hlav svých. Horliv se vynasnažili, aby

pomohli lidu nemocí postiženému, strachem

ochromenému, k zoufalství pivedenému
útkem a opatrným vzdálením se tolika

osob, jichž svatou povinností bylo vytr-

vati na miste svém v hodin zkázy a ne-

štstí. Jak se zachovali knží? Utekli?

O nikoliv ! Jak s kazatelny, tak od oltáe,

jak v kostele tak u lože nemocného radili,

tšili, pomáhali, lékae doporuovali, o kte-

rých lid slyšeti nechtl. Prozeteln udá-

vali kde hledati nemocných, statn dopro-

vázeli lékae stedem zástup, kteí chtli

domnlé travie kamenovatí. eho ješt

teba pipoj iti ? Nkteí knži
^

požívali

sami lék, aby upokojili nemocné, jenž se

domnívali, že nápoje pedepsané jsou je-

dovaté a rychle usmrtiti je mají. — A —
nezdráhejme se íci pravdu — kdyby

mnozí pedstavení, prefektové
;

starostové

obcí a jiní státní úadníci by byli plnili

povinnosti své, kdyby opravdu byli, — jak

lživ tak tvrdili — se odebrali na místa

nákazou stížená, kdyby tamtéž se byli u-

jali nemocných jako „mužové tonsury,"

množství nešastník by bylo zachránno
bývalo.

Knz. Noviny „Capitan Fracassa" zmí-

nivše se o bezvládí, které tenkráte pano-

valo ve veliké ásti Itálie, pokraují hn-
viv jako odprce, který pinucen jest

poznati vítzství náboženství, vítzství

dobroinnosti a lásky k bližnímu a jemuž
vášn politické pomátly rozum i srdce

takto: „Vedle tchto málomocných vlád,

které poslušnošti sob zjednati nedovedou,

povznáší se, zvedá se v tomto ase zkoušky

postava vznešená, písná, dobroinná, jest

to postava katolického knze! Pohlete
na ! Neohrožen pistupuje k loži smrtel-

nému a nasazuje svj vlastní život za ži-

vot jiného. Jeho Mistr pravil : Vtší lásky

nemá nikdo, než ten, kdo život dává za

bratry své. ím jest smrt mužm tm,
kteí pracují pro budoucnost a jichžto zá-

rukou jest devatenácté století ! — Oproti

choulostivosti a zbablému strachu vyzna-

ují se inností spoádanou, rozumnou, ne-

únavnou! Nemohou zíditi „kordony" a

naizovati „quarantóny," ponvadž nemají

|

moc vladaskou, ale pispívše k loži ne-!

mocných pinášejí jim pomoc a posilu;

umírajícím pipomínají — nebe. - Zatím

pednostové obcí, prefekti — utíkají c na o-

bžník Morano, kterým se zapovídají obecní

karantény, odpovídají — obsazením hranic

obecných a vojskem. — Knz osvojuje

sob nkdejší svoje ovládající postavení;

nedje se to státním obratem aniž zákony

a naízeními; osvojuje si klidn úady,

kterých vláda málo dbá. Kam spjeme?

Kam? To lehko lze pedvídati.

Zde máte píklad : Chorobný rolník

v smrtelném zápasu na prostém loži svém

rovnou mrou trápen nemocí i bídou. —
Dva mužové vstupují do chýže jeho : Je-

den vyslanec jest státu a pichází zysto-

vati mu, že zítra bídné jeho písteší pro-

dáno mu bude veejnou dražbou, jelikož

nebyl s to, aby ti franky dan státní po-

kladn zapravil. Druhý muž jest knz.

Pináší slova útchy, zaslíbení božská,

pináší též pomoc, peníze, léky, které yy-

žebral od bohá. Nemže-li initi více,

tu alespo odevzdává nemocnému lístek

pro kuchyni obecnou, kterou knží všude
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zaídili. Nebožáku dostane se od tamtud
masa a posilující polévky. — A vy žádáte,

aby tento rolník miloval státního úed-
níka a klnul knzi? — Jste na omylu!
Kristus sám pravil, že i Samaritán stává

se bratrem, když hladovému podá pokrmu
a obvazuje rány jeho. Jestli že rolník ví
od nynjška radji slovu knze než vaše-

mu, jest to vinou vaší, kteí jste chudého
oloupili a opustili, an zatím knz pipo-
menul mu, co nás všecky iní stejnými
chudé i bohaté — totiž smr, a po smrti . . .

kdož ví co? — Odpovzme na otázku, již

rozpait iní nevrecký asopis a tak svj
lánek ukonuje zpsobem, jakým církev
katolická po staletí k ní odpovídá: „Po
smrti peklo pro zlé, nebe pro toho, jenž
zemel v stavu milosti Boží!"

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. Veškeré zprávy, které v tchto

dnech šíeny byly novinami v píin volby

kandidáta pro upráznný arcibisk. prestol me-

tropol, kapitulou, jsou liché a nepravdivé.
*—* Pobožnost' 40-hodínná koná se do

26. kvtna u sv. Salvátora v seminái, od 27.

— 30. kvtna u sv. Jií na Hradanech, od 31.

kvtna do 3. ervna ve Volšanech a od 4.—
7. ervna na malostranském hbitov v Košíích.

*—* Naši poutníci, kteí o Nanebevstou-

pení P. navštívili Velehrad, nemohou vynachváliti

upímnost' a dobrotu moravského lidu. Na všech

tém stanicích dostalo se jim skvlého uvítání.

Nejd. p. svtící biskup a vysokorodý p. hrab
Karel Nostic odpovídali na velé pozdravy Mo-
ravan srdenými slovy, jejichž význam vrcholil

v tom, že echové nepicházejí pouze ku svým

rodným bratrm, ale také k tm, kteí jsou

s nimi jedné a téže víry, sv. Cyrillem a Metho-

djem ve slovanském Betlém na Velehrad hlá-

sané. V Uherském Hradišti bylo uvítání nej-

skvlejší, tám podávány poutníkm kytice, po-

dáván po starosl. zpsobu chléb a sl, stíleno,

voláno „Sláva Cechm." Z Uherského Hradišt
jeli poutníci na 40 pipravených vozech, které

praporeky erveno-bílými ozdobeny byly, na

posv. Velehrad, kde je nesmírná síla slováckého

lidu oekávala a vítala. Nejd. p. svtící biskup

vystoupil na kazatelnu a oslovil tklivými slovy

shromáždný lid. Po té bylo požehnání. O všechny

poutníky bylo náležit postaráno. O nanebe-

vstoupení P. mli kázaní p. prof. Kyselka ráno

a ped pontif. mší sv. P. Cibulka z T. J. v

Praze. Na pouti Velehradské bylo tenkráte pí-

tomno 16 alumn ze semináe Pražského, kteí

pistoupili k sv. pijímaní. Byli též pítomni
lenové kongregace Mariánské z Prahy, kteí

rovnž pistoupili k stolu Pán. Odpoledne se

louil vdp. dkan Velehradský Vykydal s pout-

níky, kteí se slzami v oích opouštli posvátné

místo. Úastníci pout vzdávají tímto vdp. Vy-

kydalovi a dp. Janu Vychodilovi, kooper. Ve-

lehradskému za všecku lásku, ochotu a pív-
tivost velý dík. Litovati jen bylo, že poutníci

pro nepohodu nemohli se podívati na Buchlov

a do vkolní pkné krajiny. Doufáme, že píští

poutuí ylak etnjšímu potu úastník tšiti

se bude. Vivant sequentes.
*—* Svcení domu tovaryš. V Pešti

byl ped nedávnem dm tovaryš slavnostním

zpsobem svému úelu odevzdán. Ku slavnosti

dostavil se též kardinál Simor. Po ukonení
slavnosti žádal pedseda kardinála, aby se do

pamtní knihy podepsal. Kardinál tak uinil a

pak se tázal žertem, je-li teba co zaplatiti.

„Nikoliv," ekl mu pedseda. Avšak kardinál

ekl, usmívaje se: „Já bych pece rád zapravil,

co na mne pipadá." A s tmi slovy podal

pedsedovi balík, v nmž bylo dvacet stovek.

— Tentýž kardinál odevzdal Ostihomské kapi-

tole na založení sirotince pro uitelské sirotky

ostihomského arcibiskupství 200.000 zl. a da-

roval též k tomu úelu dm. Na opravu a o-

zdobu velechrámu Ostihomského vnoval šle-

chetný kníže — arcibiskup rovnž 200.000 zl.

Lidumilnost arcibiskupova dojímá všechny vící
v arcidiecési Ostihomské.

*—* Pee zpovdní. Ped nkolika roky

volali knze v Paíži, aby ryciile šel zaopatit

jednoho umírajícího. Knz se pipravil, vstoupil

do pipraveného koáru, ve kterém sedly dv
pestrojené osoby. Po dlouhé jízd zavázaly

bezbrannému knzi oi, ped jistým domem za-

stavily koár a vedly knze k nemocnému.
Když knz jej zaopatil, tu pestrojení mužové

vedli ho do jiné svtnice, tam mu dali revolver

na prsa a vyzvali ho, aby hned vyznal, z eho
se mu nemocný vyzpovídal, jinak že jest synem
smrti. Knz prosil o dv minuty asu, aby

svou duši Bohu doporuil. Potom že jest ocho-

ten zemíti, nebo nikdy ani slvka ze zpovdi
nevyzradí. Po té propustili ho laskavými slovy,

!

vysvtlivše mu, že se chtli jen pesvdit, ne-

I bude-li nikdy nieho vyzrazeno, z eho se umí-

I rající zpovídal, a propustili ho pokojn dom.

Z Ameriky. {Kterak církev katolická v

: Americe prospívá.) Slovo Pán u sv. Mat.

21, 41*: „Vinici svou pronajme jiným vinam,
kteížby hospodái dávali užitek asy svými,"

zdá se, že ím dále, tím více a zejmji se

plní. Zatím co v Europ tajný i zjevný boj se

vede proti katolické církvi, ona za okeanem,

. ve svobodné Americe, a to jmenovit ve svo-
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bodných obcích sévero-ameriekých ím dále více

zkvétá. Dokladem toho jsou církevní snmy
americké. Zprávy, jež o rozvoji a vzrstu svaté

katolické církve tam odtud k nám picházejí,

naplují radostí srdce každého vrného katolíka,

nebot svdí, jak katolické církvi se daí v

zemi, kteráž se drží zásady : Svobodná církev

ve svobodném stát. — První snm v Americe

odbýván jest r. 1852; a tu bylo pítomno 6
arcibiskup a 26 biskup. Druhý, který byl

v íjnu r. 1866., tedy o 14 let pozdji, ítal

již 7 arcibiskup a 38 biskup, mimo 3 infu-

lované opaty. Tetí pak, loského roku odbý-

vaný v Baltimore, ml již nemén, než 300
len. Objevili se na nm všickni biskupové

od Marylandu (od východu) až do Kalifornie

(do západu), od zálivu Mexického až ku veli-

kým jezerm na severu, vyjma kardinála arci-

biskupa Novo-Yorkského a arcibiskupa ze San
Francisea, kteíž pro veliké stáí svatým otcem

dispensováni byli. Památno jest zajisté, že pi
žádném snma církevním v Europé, poslední

Vatikánský r. 1870. a Tridentský (1545—1563)
vyjímaje, tolik biskup shromáždno nebylo,

jako pi posledním Americkém. — Snm slav-

ným prvodem oteven jest. Apoštolský legát

ubíral se ve slavném processí od arcibiskupské

residence ulicemi Baltimorskými do arcibiskup-

ského chrámu ili do kathedrály, aby tam slav-

nou mši svatou sloužil. Slavnostní prvod na

všecky, kdož jej vidli, mocn psobil a mnozí

z lidu, muži i ženy, zbožn kleeli, když pr-
vod kolem nich se ubíral a zstali kleeti, až

prvod pešel. — Podobá se, že budou v Ame-
rice obnovovati se tyž zjevy isté a svaté hor-

livosti u víe, jako byly ve staré církvi. Europa,

ve vlivu a svatém požehnání církve odchována,

neváží si dobrodiní uení Kristova, od nho se

odvrací a ku bájím se obrací, jak sv. Pavel

2. Tim. 4, 3. byl napsal: „Bude as, kdyžto

zdravého uení nebudou snášeti, ale podlé svých

žádostí shromaždovati budou sob uitele, ma-

jíce svrblavé uši; a od pravdy zajisté sluch

odvrátí a ku básnm se obrátí." Nedej Bože,

aby tak se nám vedlo, jako mnohým krajinám,

v Asii, kde druhdy kvetla církev, ano kde

vzešla a odkud vyšla a kde jsou nyní krajiny

pusté a poušt, na nichž kletba islámu zpo-

ívá; mocen jest Bh, i z kamení vzbuditi

sob syny své a ku zákonníkm a Farisem
ekl Spasitel (Luk. 19, 40.) : „PravímC vám,

že, budou-li tito mleti, kamení bude volati.

B. H.

liiterární oznamovatel.
*—* „asopisu katol.'duchov.

u ís. 4. ro.

XXVI. vykazuje tento obsah: Kesanství a

pée o chudé. Homilie. Struné djiny církve

katolické v Rusku. — Kronika : Nkteré ukázky

ze zádušních út z první polovice minulého

století. Volby do obecního zastupitelstva. O
dob šestinedlního pobytu pi quasidomicilu.

Zpráva o LVIII. schzi výboru Ddictví sv.

Prokopa. — Literární oznamovatel pojednává

o tech spisech.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli:

P. Richard Karel GUrtler, kvardián kláštera

Františk. v Chebu, dne 5. kvtna 1885, (nar.

v Ulmu 8. dubna 1810, vysv. 3. srp. 1834) ;

p. Frant. Razák, estný kanovník Mikulovský,

k. are. kons. rada a hlav. fará u sv. Mi-

kuláše v Praze, dne 19. kvtna 1885, (nar.

v Nebušicích 23. íjna 1820, vysv. 2. srpna

1846). Zesnulý byl horlivý a bezúhonný

knz, který se tšil lásce valné ásti obyva-

tel pražských, ponvadž po dlouhou dobu

v Praze psobil. Dobe propovdly jedny,

noviny zdejší, že v nm umírá jeden z nej-

známjších a nejoblíbenjších muž praž-

ských. — Poheb dál se ve tvrtek dne 21.

t. m. za pehojného úastenství lidu. Smu-
tení obady vykonal nejd. p. svtící biskup

s písluhou všech mstských fará pražských.

Pokropení byli pítomni pan místodr. baron

Kraus, spolužák zesnulého; nejd. p. dkan sv.

Vítské kapitoly s ostatními kanovníky, stra-

hovský opat Sig. Starý, purkmistr dr. erný,
velitelové mst. ozbrojených sbor. Po té byla

rakev donesena do kostela sv. Mikuláše, kde

vys. dst. p. kap. viká Ant. Hora mši sv.

sloužil. Po smuteních obadech vedl prvod
týž vys. dst. p. kap. viká až ku státnímu

nádraží, naež byla rakev do Olšan peve-

zena a tam od vys. dst. p. preláta Tersche

do hrobky pražs. duchov. pohbena. Odpoí-
vají již v ní tyi duchovní : J. M. býv. p.

svtící biskup Prcha, kapl. Láska, fará

Merhaut a kan. Razák. — Ve své zá\ti

odkázal zesnulý celé zddné své jmní v

obnosu 1500U zl. matici diecesání pro choré

a chudé knze. Závt ta jest dstojnou.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Nesswetha, far. v Brlozci (Plirles), za

far. v Stanovících (Donawitz);

p. Fr. Svoboda, kapl. Novo-Strašdcký, za ad-

min. tamže.

Konkursy vypsány na fara v Brlozci (patr. p.

vévody Beauforta od 8. kvtna), v Novém
Strašecí (patr. kníž. Furstenberga, od 13.

kvtna), v erveném Újezde a v Neuham-

meru optn od 20. kvtna.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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Pernštýnská kaple s arcibiskupskou

hrobkou ve hl. chrámu sv. Víta.

Podává Frant Ekert

• •

V*$>ašiovém témdni, ve stedu dne 1.

dubna' 1885" konán ve chrámu sv. Vítském
ne*ol$2$eju' slavný poheb. Za pevelikého
úaa^Saství 'duchovenstva, u pítomnosti
vysiancfe Stolice apoštolské ve Vídni, šesti

jiných biskup, nej.pednjších hodnostá
království eského a zástupu zbožného
lidu* spuštna s hojným pláem a požehná-
ním tlesná schránka vznešeného vroucn
milovaného arcipastýe primasa Bedicha
knížete Schwarzenberga, kardinála sv. ím-
ské Církve, k odpoinku do hrobky arci-

biskup Pražských. Hrobka ta nalézá se

pod kaplí Pernštýnskou, která již proto

má pro celou arcidiecési obzvláštní zají-

mavost a hodna jest zevrubnjšího vypsání.
Kaple Pernštýnská stojí ve vnci pti

kaplí, rozestavených polokruhem za vyso-
kým krem

;
hned na prvním míst na

severní, evangelijní stran. Na západ
sousedí s kaplí sv. Anny, nyní již um-
lecky obnovenou, na východ pak adí
se k ní kaple Arnoštova. Jako všecky
kaple ochozní za krem, jest i ona v pdo-
rysu sestrojena pti stranami pravidelného
osmiúhelníku. Ob rovnobžné stny její

jsou ploché, v ostatních pak tech stnách
nalézají se podélná lomená okna o jívou
prutech se skružím kvtoucí gotiky. Zebra
lomené klenby vybíhají voln z nosi a
spojují se v plochém svorníku.

Kdy kaple ta dostavna byla, a kdo
vedl náklad na ni, nevíme. Sousední kaple
sv. Anny byla dovršena roku 1358, druhá
vedlejší kaple byla dokonena roku 1352.

Kaple naše uvádí se písemn sice teprv

r. 1382, mžeme však za to míti, že i ona
již v letech padesátých téhož století do-

stavna byla, a to nákladem neznámého
nám vznešeného dobrodince. JestiC aspo
o nkterých ochozních kaplích známo, že

stavny byly v rzných letech dle zakázky
dobrodinc. Pod kaplí byla pozdji v ne-

známé dob založena hrobka. V rzných
dobách kaple tato mla rzná jména. P-
vodn uvádí se r. 1382 jakožto kaple sv.

Agathy (Háty). Tehdáž stály v ní ti oltáe
s obroírai oltánickými. Pední oltá sv.

Háty ml kdesi na Morav roní píjem
12 kop. Z oltáník uvádjí se Jakub (1382)

a po nm Jan Pes. Druhý oltá ss. Ondeje
a Stepána byl pvodu prastarého, pocházeli

se svým nadáním ze starého románského
chrámu sv. Vítskóho, kde již r. 1258 biskup

Jan III. z Dražic jej znova posvtil. Byl
nadán píjmem 13 kop 20 groš v Zem-
chách, ve Kbelích u Kutné Hory, ve Svidné
a ve Stebn. Tetí oltá sv. Materna ml
v Žehrovicích u Kladna roních 17 kop a

z oltáník jeho jsou známi: Do r. 1380
Petr, který téhož roku stal se smnou fa-

ráem v Šestlicích, odkud fará Jan na
jeho místo pešel, dále až do r. 1396 Ja-
kub z Bavorova, pozdji kanovník Pražský.

Obvyklý pozdji název kaple této ja-

kožto kaple ernštýnsk povstal odtud, že

r. 1572 zídil si tu ješt za živa stkvostný,

podnes zachovaný náhrobek, pan Vratislav

z Vernstýna. Velmož ten narodil se z pro-

slulého rodu eského r. 1530, studoval

v Praze a ve Vídni a byl horlivý katolík,

a píbuzní jeho ku protestanství lnuli.

Roku 1530 oženil se se španlskou šlech-

tinou Marií Maxmi liánou Manriquesovnou
de Lara, s níž splodil krom jiných dítek

16
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i dceru Bibianu, kteráž potom provdala se

za vévodu Františka z Gonzagy, vlastního

to bratra sv. Aloisa z Gonzagy. Pan Vra-
tislav z Pernštýna konal vlasti své dle
žité služby státnické, jsa od r. 1567 nej-

vyšším kancléem eským, a vyznamenán
byl od španlského krále ádem zlatého

rouna, nejvyšším to na ten as dstojen-
stvím, jehož osoba panská dojiti mohla.
Zddiv po otci i bratích rozsáhlé statky,

závodil bohatstvím s pány z Rožmberka,
podporoval vdy i umní a proslavil se

nákladnými stavbami tak, že píjmím Nád-
herný nazýván byl. V kapli naší postavil

r. 1571 nové dva oltáe a sice jeden z nich

ku cti ss. Cyrilla a Methodje. Zemel
dne 20. íjna 1582. Náhrobek jeho zacho-
val se ve chrámu sv. Vítskóm do dneška
neporušen, pekav šastn všecky nehody

,

jimiž chrám ten navštvován býval. Jest

zhotoven z eského rudého mramoru v po-

dob mohutného sarkofágu v pkných tva-

rech renaissanních. Stojí pi zdi v kapli

na stran evangelijní. Po stranách spa
tuje se na nm nkolikráte Pernštýnský
znak, totiž zubí hlava s kruhem v nozdrech,
a na píkrovní desce leží postava zesnu-
lého pána v plné zbroji, an ozdoben jest

ádem zlatého rouna, v levici pílbu, a

v pravici me drží. Ppdobný náhrobek má
v dkanském chrám Pardubském ujec

pán Vratislavv, nejvyšší hofmistr Vojtch
z Pernštýna (f 1534), jejž zídila mu vdova
jeho paní Johanka roz. z Vartemberka.
Kdežto však náhrobek Vojtchv oznaen
jest obšírnými eskými nápisy, není na
pomníku pan Vratislavov nápisu žád-

ného, ježto náhrobek ten postaven byl jím
samým, pokud ješt na živ byl. Poklepem
lze pesvdíti se, že náhrobek jest dutý.

Jelikož nemáme urité zprávy, kde pan
Vratislav z Pernštýna pohben byl, jest

na snad domnnka, že uložen byl v této

kapli u sv. Víta, a to bu ve hrobce pod
dlažbou, aneb v pomníku samém. Ve hrobce
však není žádných píznak, že by tam
pán ten byl uložen býval. Tudíž zdá se

pravdpodobnjším, že tlo jeho leží uvnit
pomníku. Doklad ktomu, že v dob téhož

pána ukládání rakví podobným zpsobem
bylo obvyklým, máme ve velikém náhrob-
níku královském uprosted kru velechrá-

mu našeho, jejž r. 1589 Alexander Kolín
na rozkaz císae Rudolfa II. zhotovil. Jsou
uvnit pomníku uložena tla krále Ferdi-

nanda ju, choti jeho Anny Jagellonky a

krále Maxmiliána. Zesnulý stavitel chrámu

sv. Vítskóho Josef Kranner tvrdil sice, že
náhrobek pán Vratislavv jest prázdný,
ježto však není známo, že by se byl o

tom pesvdil otevením jeho, zstává
celá tato vc nerozhodnuta. Dle Topogra-
fie Schallerovy byl tu prý v minulém sto-

letí kdesi (snad na tabulce nad náhrobní-
kemj nápis, že zde „Monumentm illustris.

ac generosi D. Vratislai de Pernstein,

Maxmiliáni II. et Rudolphi imperatorum
suppremi Stabuli Praefecti et Mariae Mau-
riquesiae de Lara e Grandibus Hispa-
niae ..." (ostatek prý neitelno). Nápisu
toho není tu více.

Na obou oltáích v kapli zízených
nkdy r. 1571 panem Vratislavem z Pern-
štýna. nalézalo se množství sv. ostatk,
najm hlav a kostí sv. panen muednic
z družiny sv. Uršuly i sv. Mauricia a spo-

leník jeho. Ostatky ty byly uloženy ve
stkvostných skínkách a pouzdrech, ozdo-

bených zlatem. Dne 22. prosince 1619, kdy
„pohané vtrhli v ddictví Hospodinovo a
poskvrovali svatyni jeho," rozbili kalvinšti

zuivci oba tyto oltáe, vyházeli z nich sv.

ostatky a vmetali je do ohn, rouhavpo-
kikujíce : „Ejhle, jací to málomocní* svt-
cové, že se nebrání aniž div konají. Ne-
mli pokoje od papeženc, kteí je obt-
žovali modlitbami: „Orodujte, orodujte za
nás!" te míti budou již, pokoj. S lítostí

a hrozíce se, patili na rouhae ty kato-

líci a snažili se, a marn, sv. ostatk
tch zachrániti.

Po zahnání kalvínských obrazoborc
byly v kapli té nové dva oltáe zízeny
a dne 13. ervence 1621 posvtil je arci-

biskup Lohél. Pi zdi na východní stran
posvcen nový oltá ss. Cyrilla a Méthodje
i sv. Háty, a dle nho dostala kaple nový
název Cyrillo-Methodjské ili moravské.

Do oltáe toho vložil arcibiskup ostatky

sv. Háty, ' sv. Cyrilla bisk., sv. Krištofa

mu., sv. Štpána krále, sv. Viktorina, sv.

Uršuly a sv. Markéty. Druhý oltá sv. Ste-

pána prvomuenika i sv. Martina dostal o-

statky sv. Štpána prvomu., sv. Martina
bisk., sv. Materna bisk., sv. Gereona, sv.

Mauricia, sv. Valentina, sv. Jiljí, ás sv.

kíže Pán a kousek kamene, jímž sv. Št-
pán byl umuen. *)

lú-

*) Zasloužilý dkan Tomáš Pšina z e-
chorodu, jenž zemel dne 3. srpna 1680, vy-

žádal si za živa, aby tlo jeho uloženo bylo

v kapli Pernštýnské. Když tedy po smrti jeho

hrobník v té kapli dlažbu kopati zaal, pišel
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Pozdjší název kaple této jakožto kaple

Kinských pochází od Antonína Bernarda
hrabte Kinskóho, appelaního rady, jenž
r. 1739 pi oltái ss. Cyrilla a Methodje
uinil nadání a získal pro svou rodinu
hrobku pod kaplí. Prozatím není nám však
známo, zdaž vbec nkdo z rodiny té

v krypt této pohben byl, pi emž teba
míti na zeteli, že ješt r. 1680 hrobka ta

peplnna byla rakvemi a že nebylo v ní

žádného místa pro nové rakve. V úmrtní
matrice fary sv. Vítskó, která rokem 1654
zaíná, zanesen jest ze zemelých úd to-

hoto rodu jediný Bernard František Kin-
ský, který však zemel, maje let vku
svého 63, již dne 1. prosince 1737, tedy
dv léta ped tím, nežli hrobka ta pro
rodinu Kinských získána byla. Náležela jí

nedlouho, pouze 33 let, nebo již r. 1772
získal ji arcibiskup Pichovský a upravil ji

za svoje i nástupc svých pohebišt, což
stalo se práv deset let ped tím, nežli
císa Josef II. zakázal pohby v kostelích

(7. února 1782). Zdá se, že teprv tehdáž
byly zmínné cínové rakve z krypty této
odstranny, aniž víme kam. Zárove dal
týž arcibiskup téhož roku 1772 odstraniti
starší oltá ss. Štpána a Martina pod pro-
stedním oknem a zídil na míst nho
nový nákladný oltá z eského mramoru
ku poct sv. Filipa Neruského. Pkný ole-

jový oltání obraz vymaloval Kvirin Jahn,
a práci kamennickou vykonal Frant Lauer-
mann. Na podstolí oltáe byl devný po-
zlacený znak arcibiskupa Pichovskóho.
Mezi tímto oltáem a náhrobkem Pernštý-
novým nalézala se tehdy velká devná
socha andla držícího obraz, na nmž Spa-
sitel jako dítko dorážející kížem na hlavu
pekelného hada vypodobnn byl. Na st-

nenadále na klenutí, a když v nm díru pro-

lomil a skrze ni svtlem dol si posvítil, spa-

til s podivením, že v tom sklepení celý po-
hební sklípek všechen cínovými rakvemi tak

jest vyplnn, že žádná truhla více do nho
vložiti se nemohla, proež naídila kapitola,

aby prolomená klenba té krypty opt se zazdila,

dlažbou pokryla, a pro tlo Pešinovo, aby u-

pravil se hrob ped kaplí v ochozu chrámu.
Z této zprávy víme tedy, že r. 1680 byla

hrobka pod kaplí naplnna rakvemi, a to dle

domnnky Beckovského vesms len panské
rodiny Pernštýn. Pohíchu nezachovaly se nám
žádné zprávy, které osoby z rodu toho v krypt
té pohbeny byly, aniž víme, kam tyto rakve

potom se dostaly.

nách ve znané výšce byly zavšeny v kapli

ti obrazy ze života sv. Jana Nep. Takých
obraz bylo v chrám rozvšeno celkem
14, a z nich byly zejména tyi v sousední

kapli sv. Anny a dva na zdi ped sakristií.

Pocházely z r. 1729, kdy je za píinou
kanpnisaní slavnosti sv. Jan^é vymaloval
v íme prý malí jménem Vernanský.
Obrazy ty byly potom dovezeny do Prahy,
kde jich poprvé užito ve chrámu sv. Vít-

ském o velikých slavnostech sv. Janských
od 9. do 16. íjna 1729.

Od doby Pichovskóho byli všickni

arcibiskupové Pražští pohbeni ve hrobce
pod touto kaplí, vyjma jediného arcibis-

kupa Viléma Florentina knížete Salma
(1793- 1810), který zemev dne 14. záí
1810 na cest z lázní Chyžiokých v ba-

Vurskóm Hambachu, byl dle pání svého

odvezen pes Rožmitál a Prahu do Kame-
nice, statku tehdáž arcibiskupského, a tam
pohben v krypt nové zámecké kaple,

kterouž on sám byl vystavl. Zesnulým a

v Pernštýnskó kapli pochovaným ostatním

arcibiskupm byly zízeny pamtné desky.

Deska Pichovsklio nalézá se pod východ-
ním oknem kaple pi zdi a jest nej vzác-

njší všech. Majíc pes 8 stop výšky a

nad 4 stopy šíky, zhotovena jest z er-
ného hlazeného mramoru. Nahoe stojí na
ní 18 palc vysoká popelnice, z níž plamen
šlehá. Na mramorovém podkladu pipev-
nna jest 6 stop vysoká, 3 stopy široká

mosazná pozlacená deska ozdobená šesti

ržicemi a nahoe polovypuklým znakem
arcib. Pichovskóho, kolem nhož vine se

etz ádu sv. Štpána s velkokížem a

nápisem: „Stringit amore praemium pu-

blicum meritorum." Pod erbem jest veliký

latinský nápis tohoto obsahu: „Pomník
Antonína Petra, z Boží milosti arcibiskupa

Pražského, sv. Stolice apoštolské rozeného
legáta, sv. ímské íše knížete, z hrabat
Pichovských z Pichovic, Jeho cis. král.

apoštolské Milosti skuteného tajného rady,

rytíe a velkokížníka král. ádu sv. Št-
pána, primasa království eského, stálého

kanclée university Pražské a protektora

studií, který narodiv se 28. srpna 1707 po
stupních hodností dkana a probošta me-
tropolitního chrámu i biskupa Královéhra-
deckého povýšen byl roku 64. téhož sto-

letí na stolec arcibiskupský v Praze, a

slaviv druhotiny knžské, korunoval ko-

runou království eského nejjasnjší Leo-
polda II s Marií Ludovikou i Františka II.

s Marií Teresií, až posléze zalíbilo se nej-

16*
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vyššímu svta vládci odvolati ho dne 14.

dubna 1793." Tento památník byl dne 26
ervence 1802 slavn odhalen a posvcen.

Ostatním zde pohbeným arcipastým
byly zízeny nco výše na stnách prosté

nevelké desky z erného mramoru ozdobené
znaky a pozlacenými nápisy. Jsou tyi,
totiž arcib. Chlumanského (f 1830), Kra-
kovského (f 1833), Ankvie (f 1838) a
Schrenka (f 1849). Odtud sluje nyní kaple
tato tytýž i nkaplí arcibiskupskou."'

Restauraními pracemi v chrámu nej-

novji konanými vzala kaple Pernštýnská
nemalou zmnu. Obrazy sv. Janské i socha
andla byly odstranny, stny a klenba
oškrabány, okna novou kružbou opatena.
Roku 1879 rozebrán mramorový oltá sv.

Filipa Ner., kterýž zde celkem 107 rok
stál. A slušný byl, nemohl tu ponechán
býti, ježto se slohem chrámovým se ne-

srovnával a stední okno kaple zakrýval.

Tehdejší kanovník strážce Jan Nep. Bernard
koupil oltá ten od kapitoly za 1600 zl,

kteréž ona Jednot sv. Vítskó darovala, a

dal jej svým nákladem pevózti do farního

chrámu v Pozdni na patronátu kapitolním
a tam postaviti. Po odstranní oltáe z kaple

Pernštýnské bylo shledáno, že ze pod
prostedním oknem z opuky zízená znan
zvtralá a rozpukaná byla a nárožníky i

shodce že byly zuráženy, proež staré

tverce novými kamennými kvádry se za

mnily. Ze starší doby zbyly v kapli kro-m náhrobku Pernštýnova do dneška již

jen postranní oltá Panny Marie a ss. Cy-

rilla i Methodje stojící pi východní zdi,

který však bude též jednou rozebrán po-
nvadž není slohový. Na oltái tom za-

choval se starožitný obraz Panny Marie na
prkn, který nkdy býval prostedním po-

lem staroeského oltáe skládacího Obraz
tento byl prý r. 1619 od kalvinských o-

brazoborc z chrámu odstrann a do hra-

debního píkopu pohozen, kde ml spálen
býti, emuž však ušel. Potom byl znova
do chrámu dán. Spatujeme na nm Matku
Boží, anaž stojíc drží na ruce Jezulátko, a

po pravé stran kleí ped ní kanovník,
jenž v ruce drží pásku s gotickým nápisem
„mater Maria pia potens ave" (Zdráva bu
Maria, matko milostná, mocná). Jest to

tudíž obraz votivní, na nmž vyobrazen
i dárce jeho. Nezdá se však pravdpodobno,
že, jak podání vypravuje, dárcem tím byl

kanovník Beneš Krabice z Weitmile, arci

jáhen Žatecký, tetí duchovní dozorce a

editel stavby chrámu sv. Vítského (f 1375),
nebo dle soudu znalc pochází tento obraz
z doby pozdjší, ze století patnáctého. Po
stranách jeho stojí copové devné po-
zlacené sochy ss. Cyrilla a Methodje, a
ve štítu jest obrázek sv. biskupa (snad sv.

Libora). Nad obrazem Panny Marie nalézá
se vymalovaný znak bezpochyby dobro-
dince, jenž nynjší oltá zídil. Šti jeho
jest šikmo rozdlen ve dv pole, z nichž
v hoením stíbrném vyznaen jest erný
dvouhlavý orel, a v dolením zlatém spa-

tuje se pestrý kohout. Dolení díl zdá se

poukazovati ku Koenským z Terešova,
starožitné to esko moravské rodin zprvu
rytíské a posléze panské (hrabcíj. Po-
dotknouti sluší, že nkdy na stole tohoto
oltáe stávaly dva obrazy pravými perlami
ozdobené, tkané rukou císaovny Eleonory,
choti Ferdinanda II., z nichž na jednom
byly obrázky Krista Pána a ss. Zikmunda
i Václava, a na druhém obrázky P. Marie
a ss. Kateiny i Doroty. Uprosted nich,

kde nvní stojí kíž poízený péí kapitol-

ního dkana biskupa Karla Prchy, stá-

vala zasklená skí se seškou Krista Pána
šarlatem odného. Zmínné obrazy jsou

nyní ve chrámové pokladnici uloženy.

Roku 1879, kdy ve chrámu našem
slavena stopadesátiletá jubilejní památka
svatoeení Jana Nep., dostalo se Pernštýn-

^

skó kapli vzácného vyzdobení malovanými
okny, k nimž plány zhotovili ku ástem
figurálním prof. Fr. Sequens, ku ástem
ornamentálním Jos. Mocker, kteréž pro-

vedla Neuhaušerova továrna t Inšpruku.
Prostední okno jest spolu památkou na
jubilejní sv. Janský rok 1879. Spatujeme
na nm v prostedním poli nad mostem
mezi dvma andly sv. Jana Nepom., a

v polích postranních obrazy sv. Bedicha
a sv. Leopolda, patron to dárc tohoto

obrazu, totiž hrabte Bedicha Thuna Ho-
henšteina, pedsedy sv. Vítskó Jednoty i

choti jeho Leopoldiny roz. hrabnky Lam-
berkovó, jichž znaky nalézají se pod obra-

zem sv. Jana Nep. Nápis dole praví, že

okno to vnováno bylo tomuto svtci
z vdnosti za vyslyšenou modlitbu. Ob
postranní okna daroval prelát scholastik

sv. Vítský Antonín Jandourek. V pravém
jest utšený obraz rodiny Pán v Naza-

ret, v levém spatuje se sv. Antonín Pad.,

jemuž na modlitbách dlícímu zjevuje se

Jezulátko ; nad tmito výjevy stojí cti-

hodné postavy sv. apoštol Jana evang.

a Tomáše, Výjevy a postavy ty zasazeny
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jsou v krásných rámcích bohaté archi-

tektury gotické a celek lahodí živostí

v barvách i ušlechtilou umírnností.
(Dokonení.)

0 pomru zem eské k diécesi

ezenské v letech 845—973.
Podává Frant. Vacek.

Do krajin Podunajských zanesli sím
víry kesanské vojínové ímští, pokud
veejn hlásili se ke Kristu aneb pro jméno
jeho podstupovali smrt mezi pohany. Tá-
bory vojanskó v ezn (Reginum), Pasov
(Castra Batava), Solnohrade (Juvavia) a j.

staly se ohnisky nového uení, rozesýlajíce
paprsky jeho i po okolí. Sthování se ná-
rod strhlo sice církve (biskupství) práv
jmenované až na kraj záhuby, avšak vy-
hladiti je z koen nemohlo ani sebe vetší
dopuštní boží. V dob nejvetší bídy ob-
cházel behy Dunajské apoštol míru sv.
Severin (f 482) a kroky jeho pinášely
požehnání do okolí Vídn a Pasová.*)

I.

Po soudu slovutných djepisc klásti
jest píchod obyvatel Slovanských a trvalé
osazení se jich v horním poíí Labe do
prosted 5. století po Kristu. Za sídlo do-
stalo se jim požehnaného území, které
tvoíc pirozený celek, od nepamti sluje
po pedním kmenu jejich zem eská. Bez-
prostedními sousedy Slovan eských byli
hned od prvopoátku bratí jejich na Mo-
rav. Na západu dotýkaly se echy íše
Durinskó, jež ztroskotána byvši r. 511, po-
stoupila krajiny své panství Franckému. **)

Nelze o^ tom pochybovati, že Cechové
stýkali se záhy se^ sousedy svými. Staré
cesty zemské pes Šumavu ukazují k Éeznu
a Pašovu a máme za jisté, že obchodnici
brávali se odtamtud do ech a jsouce ke-
sané, seznamovali uelivó Slovany s oby-
eji svého náboženství. Veliké váhy sotva
kdo bude pikládati bezdnému psobení
obchodníkv, obzvlášt když pováží, že
nehrub byli znali ei Slovanské. Pinesli
takoka sebou zrnko hoiné, ukázali je,
avšak nemli moci, aby do zem je polo-

*) Alzog: Handbuch der Universalkirchen-
geschichte 1860 I. str. 130, 398 n.

**) Palackého Djiny 1876 I. 1. str. 87. 91.

žili. Než již to, co initi mohli, jest pa-
mti hodno a nesmí se podceovati vzhle-

dem k budoucnosti.

Píjmeme-li za pravdu, co tvrdí stará

kronika o Longobardech, že táhnouce proti

Labi podrobili sob echy (Beovinidi*).

nesmíme zapomenouti, že Longobardó byli

Ariánskými kesfauy již v první polovici

6. století. Palacký neznaje pramene svrchu
eeného, pochybuje o panování Longo-
bard v echách, avšak opomenul také

vysvtliti, kterak dostali se ze beh sted-
ního Labe do hoejších Uher, kam sídla

jejich klade (I. 1. str. 86, 55, 90). Jako
Herulovó zmocnili se krajin na Morav a

Váhu, tak trvám opanovati mohli Longo-
bardovó Slovany eské v koninách vrch-

ního Labe. Odoaker, vdce Herulv a

mírný Arián, porazil Rugy v Rakousích
a postupoval vdo Itálie, aby konec uinil
západní íši ímské (r. 476). Zatím pak
Longobardó pemohli zbytky lidu jeho na
Morav (495) a prosteli se netoliko v dol-

ních Rakousích nýbrž i v hoejších Uhích.
Než budiž tomu jakkoli, tolik jest jisto,

že na rozhraní 5. a 6. století obcovali oby-

vatele zem eské, s kesany Ariánskými:
Longobardy, Heruly, Rugy.

S voji Franckými setkali se echové
nejprve r. 630, vedeni jsouce stateným
panovníkem svým Sámem. U Vogastis-

burku**) strhla se krvavá bitva, ve které

naklonilo se vítzství ke zbraním Slovan-
ským. Od té doby poali sami Slované
útoky initi proti Frankm a zabíhali

zhoubn do zemí jejich. I mli opt pí-
ležitost echové, aby obeznámili se s ná-

boženstvím kesanským, jež tenkráte ší-

iti se poalo v íši Francké. Biskupství
Solnohradskó obnovil na sklonku 6. století

sv. Rupert, kdežto v Režn neúnavn p-
sobil apoštol Bavorský sv. Emmeram. Dílo
pedchdcv svých dokonal sv. Bonifác,

zavítav r. 739 do zemí Bavorských a vy-
meziv hranice ty biskupství : Soinohrad-
skóho, Freisinskóho, Rezenského a Pasov-

*) Chronicon Gothanum z 9. století. Viz

Sborník Vehradský 1883 III. str. 81. Longo-

bardé hýbali se zajisté po r. 453.

**) Palacký (I. 1. str. 97) klade bojišt

to k Domažlicm aneb Tuhosti, domnívaje se,

že lépe by bylo isti v rukopisech kroniky

Fredegarovy: Togastisburk. Prof. Aug. Sedál-

ek a Brandl dmysln ukazují na Úhoštany

(Úhošt) nedaleko Chomutova. Srvn. Obzor z r.

1885 str. 99.
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ského. *) Hranice diecósí tch ustanoveny
na základ politického rozdlení zem již

ped tím stávajícího.

Vladaové íše Francké, tak eení
Karlovci (od r. 752), nadáni jsouce neoby-
ejnými dary duševními, upevnili nejprve

základy vnitní moci své, aby po té tím

smleji a výhodnji mohli se zanášeti po-

litikou zahraniní. Idea vlády daleko sáhá-

jici, jednoty církevní a rozšíeni kesanstva
tanula jim tak živ na mysli, že napjali

všechny síly, hodlajíce ji uvósti ve skutek,

zapomínali se uad pirozenými právy ná
rod sousedních a dusili jiskry svobody,
kdekoli ve stínu žezla jejich ješt kmitaly.

Bezohlednosti Karlovc zakusili Sašové
v boji více nežli 301etóm, až (r. 804) ná-

rod Nmecký práv eený dostal se v pod-
ruí Francké, hlásil se k víe, která mu
byla vnucena a pokojn odvádl nenávi-
dné desátky církevní. Ješt nebyl ukon-
en boj se Sasíky a král Karel strojil se

na výpravu proti Avarm, kteí souste-
dili se té doby v dolních Rakousích a
Uhrách. Nevíme, jakým zpsobem vyjed-
nal sob Karel, aby díl vojska jeho vy-
pravený proti Avarm mohl táhnouti skrze

Cechy r. 791 a touž cestou se i vraceti. **)

Chtl tuším pod rouškou pátelství zkou-
mati polohu zem a seznati válenou moc
národa, jehož dosavadní neodvislosf byla

mu proti mysli.

Korunován byv za císae ímského
r. 800, domýšlel se Karel, že povolán jest

prozetelností božskou, aby obnovil slávu

jména ímského, kterému druhdy klanli
se málem všichni národové. Dokonav tedy
boje se Sasíky, vyslal císa ti vojska do
ech na poet velmi hojná i. 805, hodlaje

pojednou ochromiti udatnost obyvatel ze-m eské. Avšak ti toliko porznu pouštli
se v zápas s pesilou nepátel a zdrželi-

vostí svou pinutili Franky, že s nepoí-
zenou vraceli se dom, zstavujíce po sob
krajiny poplenné a zpustošené. Pozdjší
výpravy válené proti echm r. 806 a

807 skonily se ješt neslavnji a nezda-

*) Alzog : Universalkirchengeschichte I. str.

399. Dr. Schindler: Der heilige Wolfgang 1885
str. 58. Tam doítáme se v poznámce 2. jak

následuje: „Hranice tyr tch biskupství spa-

daly v jedno s politickým rozdlením zem na

župy, jak bylo za vévody Theoda a jeho synv
;

i nezmnily se ani do té doby, kdy r. 1817
vymovaly se meze diecésní."

**) Palacký I. 1. str. 115. n.

ileji pro panství chtivého císae Karla.

Jestliže však pece odvádli echové za
nkterý as poplatek Frankm, a není to

zcela jisto : chtli se zajisté uvarovati bu-
doucí války, jelikož v sousedství tak mocné
íše nebyli jisti, zdali nepátelé svobody
národní neobnoví boje proti nim Ze pak
té doby nebyli echové v podruí Franc-
kém, na jevu jest z toho, že nepodnikali

Karlovci v zemi naši nieho v ohledu nábo-

ženském Císa Ludvík Pobožný (814 — 840)
poruil ovšem r. 817 synu svému Ludví-
kovi Bavorsko, Korutany, echy, Avary a

vbec Slovany na východní stran Bavor-
ska, avšak uinil to slovy tak nerozhod-
nými (volumus, ut habeat), že se zdá, ja-

koby dodati chtl: „až si jich dobude."*)

Z toho vidno, že Karlovci v ddiném
pychu piosobovali sob práva nad echa-
mi, a znamenitým skutkem k nmu ni-

kdy se netáhli. Jestliže byli echové již

poátkem 9. století kesany, pro nezídil

u nich císa Karel ústavu hierarchickou;

pak-li nebyli, pro nepeoval o pouení a

kest jejich? V zemi sob poddané nebyl
by opomenul bu to bu ono uiniti, aby
vren zstal zamilované idei své a slibm,
které optoval v Sím. (Pokra.)

Petr Skarga, slavný kazatel polský.

Narodil se r. 1536 v msteku Grojci,

kde Skargovó statky mli a ode dávna
úady mstské spravovali. Pvodn sluli

Pav^zki (Pavenzki) a píjmí Skarga dáno
jim odtud, že jeden z nich asto skaržyl

(si stžoval). 17-tiletý Petr pišel do Krako-
va na akademii, naež poslán do Varšavy
za ídícího farní školy u sv. Jana, kde na
se obrátil pozornost Jindicha Teninsktho

(T§czúski), který ho za vychovatele a spo-

leníka svému synu Janovi obral. S ním
dostal se Skarga do Vídn a po tyi ieta

tam meškal. Zde zatoužil po stavu duchov-
ním a opustiv svence svého vrátil se do

vlasti a byv r. 1563 od arcibiskupa Lvov-
skóho Karla na podjáhna vysvcen, jme-
nován jest pi stolinóm chrámu kazatelem.

Po roce vysvcen jest na knžství a do-

sazen na faru v Rohatýn (v Rusku) na

panství Teninskóho. Ale za nedlouho po-

volán za kanovníka a kanclée kapituly

do Lvova, kdež v kostele P. Marie kázaní

*) Palacký I. L str. 120 nu.
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etn navštvována míval. Krom toho
inným byl v nemocnicích, ve vzeních a

horlivostí svou i výmluvností mnoho ne-

katolík do lna pravé církve uvedl. Touže
po širším poli innosti apoštolské, vstoupil

do ádu jezuitského. R. 1567 odebral se

do íma, kdež po odbytí noviciátu a stu-

dií bohosloveckých, zpovdníkem ve Vati-

kán uinn. Ale jíž r. 1572 poslán ped-
staveným ádu do Polska, stal se kazate-

lem v Pultusku, potom v Jaroslavi, kdež
také r. 1575 tyi sliby složil. Z Jarosla-

vova odebral se do Plocka tšit Annu
Jagellonku, jež smrt bratra svého oplaká-

vala. Po nkolik let pracoval pak jako

missioná na Litv a Bílé Rusi a jezuitské

uelišt v Rig, Dorpat a v Polocku za-

ložil a tak valnému se šíení nekatolických
vyznání hráze stavl. I mnoho bohatých
rodin šlechtických pro snahy své získal.

R. 1584 zavítal Skarga do Krakova, kde
mnohém více pízn a soucitu nalezl než
na Litv a vLivonech a innost svou ješt
všestrannji rozvinouti mohl. Hned po
svém píchodu založil bratrstvo milosrdné
(trvá dosud), jehož úelem bylo chudé a
nemocné tajn podporo vati; zídil pi nm
i banku, z níž na zástavy bez úrok pjo-
váno. Tak úsilím Skargovým vyrvána chu-
dina z rukou lichvá. R. 1588 povolán
Skarga králem Zigmundem III za dvorního
kazatele, kterýž úad tém 24 let zastá-

val neohrožen jako druhý Eliáš prorok
si veda. Na osmnácti snmích byl š krá-
lem, zahajoval a konil je svými kázání-
mi, v nichž nejdležitjších vcí státních
se dotýkal, varuje, napomínaje a hroze du-
chem prorockým a pedpovídaje úpadek
Polska, nenastoupili jiné dráhy. Jako po-
chodn hoely jeho slova: „Hrozil jsem
jim" horlí Skarga „jemuž jsi rozkázal Bože,
hnvem Tvým, záhubou a vpády nepá-
telskými i spustošením a zniením íše.
Nevím, ím se dje, že marné k nim po-
selství Tvé i volání mé."

Vedle tohoto skvlého psobení poli-

ticko-kazatelského neustál Skarga zabývati
se i na dále skutky milosrdnými; hojn
slovem i skutkem bratrstvo krakovské pod-
poruje, zídil jemu podobné ve Varšav,
Lublin, Poznani a ve Viln. Nad to zí-
dil ve Varšav a Krakov nové bratrstvo
sv. Lazara pro ubožáky na ulicích ležící,

ímž nemalých zásluh u Boha i lidi si

zjednal.

Když král Zikmund r. 1593 do Švéd-
ska se odebral, Skarga maje volnjší as,

vydával svá kázaní, nedlní, sváteni, pí-
ležitostná a jiná díla, která jsou vzorem co

do jazyka, slohu i obsahu. V etných spi-

sech svých brojil proti uení rozliných
církviek nekatolických a nejen pórem,
nýbrž i živým slovem uené hádky s od-

prci vedl. Skargovým horlením uskute-
nna „unie" nesjednocených Rus, s ím-
skou stolicí v Besti; jeho zakroením u-

zaven nejednou mír mezi stranami nepá-
telskými, jeho rázností držena rozbujnlá
šlechta na úzd. Pobyv od r. 1606— 1608

s králem ve Viln, vrátil se do Varšavy
a ku vlastní prosb za píinou stái i

slábnoucích sil zbaven úadu kazatelského.

R. 1611 ml poslední tklivé kázaní veli-

kononí u pítomnosti dvora, naež odebral

se pes Sandom do Krakova, kde dne
12. záí r. 1612 zemel a pi chrámu sv.

Petra pohben jest.

Skarga vystupuje drazn proti nedba-

lým katolíkm, proti vlažnosti a rozliným
neestem laik i knží, byl na sebe písný,
mrtvil tlo své až do vysokého stáí;

stídmost a práce zpružovaly neúnavného
horlitele, který nikdy hovti si neuml.
Stále byl zamstnán a eho mu v domác-
nosti teba bylo, sám si robily Nedlouho
ped svou smrtí poslal do Censtochova
voskové svíce, jež sám byl zhotovil, aby
tam ped obrazem Panny Marie hoely.
Umíraje psal o ctnostech kesanských;
smr zastala ho pi psacím stole a nevy-
rvala mu péro z ruky díve, až kázaní o

trplivosti dopsal. Skarga byl pravým cha-

rakterem a nikdy nezneužil vlivu a posta-

vení svého u dvora. Lidu chudému naklo-

nil vždy ochotn sluchu, byl mu rádcem,

tšitelem, pomocníkem ;
ale když velmo-

žové za pímluvu u krále ho žádali, ml
ihned sto výmluv pohotov. Tisíce vydal
vlastní rukou a sám žil v jizb prostikó,

což když mu vytýkáno, odvtil, že tak

sluší na chudého eholníka Ohled svt-
ských neznal a každému pímo do oí, co

na srdci ml, ekl.
Spisy Skargovy roztíditi dlužno na

polemické, historické a kazatelské. Pravým
polem byla mu kazatelna, kde ústy ply-

nula mu slova jakoby Perun hímal. On
nedbal, aby ho uení za ueného v káza-

S
nich mli, ale ze srdce mluvil vždy, aby
k srdci pronikl. Nechtl vdomostmi hlavy

i

poslucha pepluiti, ale spíše vlí lidskou

pohnouti a ledové srdce rozehátí. Zvlášt
kázáními snmovními, jichž 8 nás došlo,

nemá sob roven
;
zlatoústý Petr ml srdce
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lidská takoka ve svých rukou a obracel

jimi, jak chtl, svou podivuhodnou, jemu
vlastni výmluvností. Ne bez píiny na-

zývali ho nepátelé tyranem duli lidských.

Síla jeho výmluvnosti osvdila se vždy,
kdy ve chrámu plném, uprosted senátu,

hodnostá svtských i duchovních zapo-

ínal: „Sjeli jste se ve jménu Pán, abyste
to, co k pádu se nachýlilo, podepeli, co

se zkazilo, napravili, neduhy vyléili, roz-

vázané spojili, i jako vdcové lidu a bratí
poddaných vašich, jako strážcové spících

a vdcové nevdomých i svíce zatemn-
lých i otcové dtí ... o jejich dobru a
blahu prorokovali."

Skarga byl kazatelem vlasteneckým;
nejen duše svých rodák z osidel pekel
ných, nýbrž i Polsko z nástrah nepátel-
ských vybaviti chtl. Sektái, bludai bvli

mu protivníky milené vlasti. Híšníka,
který se zíká Spasitele, porovnává s Po-
lákem, jenž od krále svého, od nhož má
zbra, kon i plat, prchá k Turkm a
vlast zrazuje. Mluv o radosti nebeské
praví, že chvála pozemská v pirovnání
k nebeské jest jak zrneko pískové oproti

Tatrám. Vlast a Slovanstvo stojí stále

ped jeho zrakem duševním. Zemi rodnou
miloval velice, pál si, aby zmohutnla,
hranice rozšíila na vše strany a s ní aby
i království Boží na svt se zveliovalo.
Ale vida rozklad kdysi mocné íše, rmoutil
se, ba asto zaplakal. Nedbaje hnvu, do-

mluv, ani hrozeb, horlil proti každému,
kdo k rychlejšímu úpadu íše ruku pi-
kládati se zdál. Napomínal snmovniky,
aby své hodnosti a písahy pamtlivi, na-
bádal mladší, aby starších poslušni byli;

povzbuzoval všecky, aby se napravili a
krev svou ochotn na oltái vlasti vycedili.

Skarga jako dvorní kazatel vykonal
mnoho ku prospchu církve a krále. Trn
byl mu jedinou záštitou a podporou svo-

body, protož vystupoval ve prospch moci
královské proti zloádm a nevázanosti;
drazn zastával se nižších tíd lidu sel-

ského, oproti pánm a šlecht. Ve všem
hledl k náprav mrav a k obrácení na
víru katolickou : chtl, aby spravedlnost
a pobožnost byla u panujících, vrnost a
poslušnost u podaných. Vystupoval ve
prospch jednoty církevní, maje rozštpení
národu ve mnoho církví za zhoubné i

jednot i moci úední. Tmito zásadami
protkaná jsou všecka jeho díla, hlavn
polemická, z nichž nkteré proti rozkolu
ruskému, jiné proti protestantm a jiným

bludam v Polsku byly namíeny a s vý-
sledkem se neminuly. Krom menších po-
jednáni, modlitebních knéh a brožurek vydal
Skarga r. 1702 v Krakov Životy Svatých

;

práce ta na širokém podklad založena.

Spisovatel proetl kroniky národní,

sebral legendy i ústní podání. V díle sa-

mém líí kraj. obyeje, vady šlechty,

ctnosti i híchy národa, všude zetel k ot-

in obraceje. Píklady víry, lásky a po-

svcení chtl navádti k životu ctnostné-

mu a bohumilému. Be všude pkná, la-

hodná sluchu i duchu.
Skarga uinil pro sebe výtah z Ba-

roniovýoh Letopis církevních a uveejnil
je o desíti dílech jako doplnk Život
Svatých. Obma spisy množství nových
slov do polštiny peneseno. Skargou ja-

zyk národní nemálo vytíben a uhlazen.

Modlitební knížka, v níž dává Skarga na-

uení, jak vojín povinnosti své konati má,
aby se Bohu líbii, i do eštiny peložena
a vydána pod titulem „Pobožný soldát"

v Praze 1604. Na vlastní a ádu jesuit-

ského obranu sestavil nkolik spis, v nichž

pvod a blahodárné psobení tovaryšstva

Ježíšova obšírn vykládá.

Ba že Skarga to byl, který pravou
víru do srdce krále Zikmunda III. hluboko
vštípil, jenž odštpenou šlechtu do lna
církve katolické navrátil, Polsko z rzno-
vrstva za pomoci jiných vybavil, výmluv-
ným slovem jen dobra pospolitého vyhle-

dávajícím oi mnohým otevel a tak u
vdném srdci národa polského, ba v ce-

lém svt slovanském pomník nad kov tr-

valejší si zbudoval.

Alex Z Gutenthal.

Pravdivá událost. Sdluje B. H.

Žijí na osad mé ti sestry, staiké, svo-

bodné; živí se malým obchodkem a tím, co

pílí svou a šetrností postupem let byli si na-

stádaly. Jsou nábožný, pilné návštvo vatelky

chrámu Pán a horlivé ctitelky Rodiky Boží.

Ze svých úspor již mnohou obéC pinesly na-

šemu chudému chrámu Pán, jsou leny již

dávno ddictví Svatojanského a Cyrillometho-

djského, pispívají rády svým haléem a hojn
ku všelikému zbožnému úelu a Bh jim to

zas nahrazuje, jim za to požehnává.

Jedna z nich nedávno, za jistou píinou
mne navštivivši, mezi jiným vypravovala toto :

Jest tomu více než 30 let, byla jsem
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v Praze ošetovatelkou dítek v nemocnici u sv.

Lazara ve Spálené ulici, ili jak íkají „wer-

trovou;" byl to špital dtský a mla jsem na

starosti 18 dtí ve dvou pokojích. Lékaem,
ústav ídícím, byl p. professor L.

Stalo se jednou, že dán jest do nemocnice

vojanský chlapec, as lOletý, jehož jméno bylo

Alex z Gutenthalu
;
pijel z Terstu. Otec jeho

byl majorem u námonictví a šlechtic rodem
;

matka Anglianka, protestantka a on, jediné dit.

Týž, jsa doma, vychováván byl voln, jako

synek officírský. Jedenkráte stalo se, že chtl
vzíti obraz se stny ; i pistaviv si stoliku, na

ni vylezl a obrazu dostával ; ale stolika se

s ním zvrtla a on upadna na znak, velice hla-

vou narazil, ehož následek byl, že od tch
dob dostával záchvaty padoucnické, kteréž

hrzn na nm se jevily; vyteštil oi, ústa

zkivil tém až k uchu, u prst kloubky mu
vystupovaly ze svaz, až ouzko bylo na se

podívati.

Nevím, za kterou píinou se stalo, otec

ho poslal do Prahy ku Milosrdným Sestrám.
I bohaté rodiny dávaly druhdy dítky své do
nemocnice k tmto sestrám, vdouce, že ne-

mohou ani doma míti takového ošetení, jakého
se jim dostává u tchto milosrdných Samaritánek.

Když do nemocnice pišel, dostával nemoc
ti- až ptkráte za den a tolikrát i za noc,

vždy za nkterou hodinu; pi tom musily mu
ruce vždy pevn držány býti, aby si jich ne-

otloukl. Tak trvala vc tém rok; uiti se

nesml niemu; nebo jakmile uiti se poal,
dostal záchvaty. Mluvil jen anglicky, jak od
matky se byl nauil ; ale pak i trochu nmecky
a esky a íkal každému ty. Byl chlapec velmi
nadaný a chytrý a míval zvláštní nápady.

Blížila se pou na Svat Hoe u Píbrami.
Jeden z nemocných chlapc konal s píbuznou
svou pou na Svatou Horu; ano vypravovalo
se, že jeden mladý, hluchonmý ezník tam,
modle se u Rodiky Boží, náhle promluvil.

Chlapec, slyše to, pravil ke mn: „Já si

také eknu panu doktorovi, aby mne nechal
na Svatou Horu a já chci prosit Rodiku Boží,
aby mne uzdravila. „Já jsem pravila : „Neopo-
važuj se! p. professor Ly myslil, že já jsem t
navedla; nikoli, nesmíš toho íci." Ale chlapec,

zvyklý jsa z domu, poínati si voln a prost,
první, co doktoru, když pišel, ekl, bylo

:

„Prosím t, pane doktore, nechej mne ua Sva-
tou Horu; já budu prošiti Rodiku Boží, aby
mne uzdravila."

Professor podíval se písn na mne, ale

neekl nieho. Já pravila: „Prosím, pane doktore,

já jsem mu nic neekla, ani ho nenavedla

;

práv naopak jsem mu pikázala, a se neopo-

važuje, eho íci; ale on slyšel, že jdou pout-

níci na Svatou Horu, a jmenovité, že i jeden

nmý zázran tam prý se uzdravil, tu on sám

takovou pojal dvru ku Rodice Boží, že proti

mému zrazování si umínil, že panu professorovi

ekne, aby ho odpustil."

Tu professor chvíli se zamlev, pravil

:

„Dobe, pjdeš si; ale musíš býti cestou volie

na sebe pozorliv a moude se chovati, by se ti

teba ješt nco horšího nepihodilo." Mu pak

pikázal, že mn ho svuje, abycn byla na
velice pozorná, a abych prý aspo takového zas

ho nazpt pivezla, jak jej odvádím.

S pomocí boží vydali jsme se na cestu.

Cestou, co konal, vypovdti nelze; dostával

ustaviné kee a záchvaty; lidé, co s námi

jeli, byli nad ním všickni ztrnulí. Nemalá byla

úloha, vykonati s ním tu pou dosti dalekou,

jmenovit tenkráte, kdy nevedla ješt dráha do

Píbrami.

Konen jsme byli u cíle; cestu z Pí-
brami na Svatou Horu konali jsme pešky.

Ped klášterem byla zahrada ; v ní byl

jeden knz, nevím, jak se jmenoval, ale patrn
na Svaté Hoe pisluhoval, který trhal rže.
Chlapec, shlédna jej, hned bžel k nmu do

zahrady a ekl: „Ty, prosím Té, dej mi jednu

rži.
u

Ten, podiviv se prostomyslnosti a volnému

chování chlapcovu, dal se s ním do ei
;

ptal

se ho, kdo je, odkud je a pro sem pichází a

shledav v nm dit pímé, prosté a srdené a

dovdv se, pro na Sv. Horu pichází, napo-

menul ho ku nábožnosti; a dal mu rže ti.

S radostí vrátil se chlapec ke mn, uka-

zoval rže a pravil: „Kup si ty rže, T. ode

mne, prosím T. u
Já na to: „Když sis je vy-

prosil a když Ti je Velebný Pán dal, tedy si

je nech; bu tichý a hodný."

On zase: „Ale prosím T, kup si je, ud-
lej mi to !"

„Nu tedy," pravím, „co pak za n chceš?"

„Dej mi za každou krejcar."

„Tu tedy máš ti krejcary." A sábnouc do

kapsy, dala jsem mu ti krejcary.

Sotva že ty ti krejcary ml, bžel pímo
ku tem žebrákm, kteíž tu pede vraty sedli

a prosili a dal každému krejcar.

Oi jeho záily radostí. Šli jsme do ko-

stela. Já jsem dala na mši svatou i na modlení,

na zbožný úmysl, za to dit. Dív jsem mu
dala napomenutí, aby byl na sebe pozorliv a

tiše se choval.

Slíbil, že tak uiní. Když byla mše svatá,

kleeli jsme ped hlavním oltáem, ped zá-

zranou sochou Rodiky Boží Svato-Horské

;

se mnou byla též má mladší sestra. Chlapce
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mli jsme uprosted, stál mezi námi. Ach, po
všecku dobu, co jsme už pede mší sv. s ním
byli v kostele, strašn jím cukalo, tak že ne-

mohli jsme se modliti, ano i jiní z pobožnosti

vytrhováni jsou, a já s ním musila kolikráte

ven; ale když byla mše svatá, tu já a sestra

vzaly jsme ho tésn mezi sebe, a já jsem mu
šeptala: „Te stj liše, jak jen mžeš, a hle
tam na oltá, na Rodiku Boží, a nábožn se

modli, a pros Rodiku Boží, by se za tebe

pimluvila a zdraví ti vyžádala."

Chlapec stál tiše a držel se ; a tak šastné,

tém bez pohnutí, petrval mši svatou) ale

na konec, když knz dal poslední požehnání,

tu nemoc náramné jím zalomcovala a neistota

i ného vyhrkla, až jsme se penáramn lekly

a honem jsme s ním pádily z chrámu Pán.

Ale co se stalo ? To bylo naposledy, že

na nm ta hrozná nemoc se zjevila a od té

chvíle na nm se neukázal záchvat nižádný,

ani jediný. Zdráv a vesel vrátil se chlapec se

Svaté Hory do Prahy. Tam koupil si rženecek,
jejž od té chvíle na krku nosil a s krku ani

na minutku nedával. Já nauila ho, rženec se

modliti. Též ráno, v poledne a veer „Andl
Pán" vždy nábožn se modlil; ano i jiných

napomínal, kdykoli tak initi opomíjeli. Ano,

pravil, vda že matka je Anglianka a jiné

víry, že, kdyby i maminka chtla, aby dal r-
ženec dol a ho nenosil, že jí neuposlechne,

ale že ekue: „Chceš, abych zas stonal?"

Méla jsem ho na péi rok a ti dni; kon-

ila zbožná vypravovatelka e svou. Zdráv po-

slán jest zpt do Terstu rodim svým. Vdný
otec poslal potom list, plný vrouci dík) pra-

vil, že to jediné jeho dít, jediná jeho radost.

Mn pak poslal odmnou 70 zl. Konv. M. —
Co dále s ním se stalo, je mi neznámo. Už
jsem potom nikdy více o ném neslyšela."

Tak t-konila ta zbožná osoba vypravování

své, kteiéž jak prosté jest, tak pravdivé; a ona,

jsouc živa, hotova jest, každé slovo vypravo-

vání svého i písahou potvrditi.

Z lesních slinu.

Ticho v lese;

zajíc sluchy stíhá

a srnka se tese

;

liška do brlohu vbíhá

Ptáe
z vétve na vtviku
skáe,

upozorní veveiku.

Všecko v bázni eká
pohlížejíc, jenž se houštím dée —
— na lovka. J. Ježek.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování.)

VIII.

Od okamžiku, kdy Šimon list do Am-
sterdamu odevzdal, neml ani chvíli po-

koje. Chodil stále na bursa, poslouchal

všechny zprávy a dohady o zmnách míru
neb války, etl noviny a s tlukoucím srdcem,
oekával i nejmenší zprávy.

Jak také jinak vósti si mohl ? Od zá-

pletky politické, od míru nebo války zá-

viselo jeho štstí, jeho a všech blahobyt,

kteí mu byli drazí. Prvního dne vrátil

se dom pln radosti a nadje ; cena kávy
stoupla o krejcar. Kdyby stále stoupala,

neml litovati svého odvážlivého podniku.
Potom sdlil také s matkou, že všechno
své jmní vsadil, doufaje, že vyhraje. Sta-

ena lekla se, bojíc se, aby neschudli. Ale
Šimon byl dobré mysli a dvoval, že se

všechno dobe skoní a mluvil k matce o

krásné budoucnosti. Oba snili v noci o

štstí a o nesmírném bohatství.

Po dva neb ti dny byla cena zboží

stále stejná. Ale pojednou došla z bursy
Amsterdámskó zpráva, že mír uzaven a

cena kávy klesla. Kdyby tak zstalo, ztra-

til by Šimon na objednané káv dva ti-

síce zlatých. Kdyby cena stále klesala,

mohl ztratiti všechno, co tak pracn zí-

skal. Ale pece mohlo býti lépe ; v krátkém
ase bylo tolik zmn velkých i malých
v cen kávy, že nikdo nemohl její cenu

ani do zítka uriti. Pes všechny své

úvahy byl Šimon velmi smuten a zarmou-
cen, ponvadž se bál tak ped matku ped-
stoupiti, bloudíval po Antverpách, ani ne-

vda kde.

Odpoledne jdoucímu okolo pošty, li-

stonoš dal list z Hollandska. Simon scho-

val jej do kapsy ; vdl co v nm jest.

Nemohlo býti než oznámení z Amsterda-
mu, že dle jeho žádosti ihned bylo 500
balíkv kávy posláno do Antverp. O nco
pozdji mimodk vytáhl list z kapsy.
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Co stalo se, že Šimon tak náhle zbledl,

vzdychl a keovit se smál?
Co to znamená? nemýlím se, šeptal.

5000 balíkv? To není možno, pece do-

be vidím
;

stojí v list pt tisíc ? Nuže
bume klidni! Jest to klam. Vždy jsem
objednal jen pt set a nepsal o tak veliké

množství, jaké mi chtjí zaslati. Cena kávy
stále klesá. Byl bych teprve na dobro zni-

en. Zajisté to omyl písae.
Tak a podobn k sob mluvil kráeje

dom Ale a jakékoliv dvody pronášel,

srdce mu prudce tlouklo, letl takm do-m podívat se do svého denníku a pe-
svditi se, zda sám se nezmýlil

Vlasy mu na hlav hrzou vstávaly a
klesl jako znien na stolici, když se podí-
val do denníku. Bylo zeteln napsáno
5000 a osudná ta íslice byla mu jako
ortelem k bíd, trápení a chudob.

Bda ve spchu a všecek ustrašen
smutnou zprávou o Katein, napsal o

jednu nullu více a politování hodný omyl
pivedl ho na mizinu. Nepromluviv k matce
ani slova, vyšel všecek znien z písárny
a pospíchal k svému ochránci panu Water-
schootovi požádat ho o radu v tak smut-
ném postavení.

Nalezl svého ochránce v písárn
;
vy-

pravoval mu krátce svou záležitos a podal
mu list z Amsterdámu.

„Pt tisíc balík kávy bylo dnes vy-
praveno a odesláno do Antverp/ etl pan
Waterschoot. „Za dva neb ti dni budete
je míti.

„Jak pak kdybych tam psal, že jsem
omylem ve zmatku nullu pidal, snad mne
omluví?"

„Nedoufejte," odvtil jeho ochránce,
„obchodní dm amsterodámský jest poctivý
a vykonává všechno jak písn tak i vrn

;

je-li k sob písný, jest i k jiným. „Kou-
pil jste 5000 balíkv a tak je musíte
pijati."

„Ale tím jsem znien !" zvolal Šimon.
„Nepestane-li cena kávy klesati, ó Bože,
jsem na mizin; nemohu se lhostejn dí-

vati na cenník, ponvadž jsem nejen své
ale i svých drahých blaho v šanc vydal."

„Co hodláte initi píteli ? Takové jsou
zmny v obchod. Také mn se cosi po-
dobného stalo, když jsem obchod zaal."

„O pane, pro lásku Boží, porate mi
co jest mi dlati?

„Snášeti ránu klidn a tiše i od-
hodlan, potebí- li obtujte všechno a za-
chrate jen své dobré jméno. Pak mžete
znova zaíti."

„Ale pane, bez penz?
„Úvr jest jako peníze, milý píteli.

Jestliže tuto záležitos odbudete a dluhu
žádného neuiníte, budete míti u celého

svta velikou dvru, — jestli sé pak osud
na vás usmje, snadno tuto ztrátu snesete.

Znám zde v Autverpách dva nebo ti ob-

chodníky, kteí také mnoho pozbyli a mají

nyní velikolepé závody."

„Ale, kdyby nkdo zvdl, že stalo

se omylem nebo lehkomyslností, že jsem
zavinil svj úpadek, vysmáli by se mi."

„Nebute nerozumný Šimone; jenom
to se žáduým nesdlte," ekl písn pan
"Waterschoot. „Jinak byste pozbyl vší d-
vry a lásky."

Simon byl ponkud potšen slovy pana
"Waterschoota. Jediné co zamlel bylo. že

se jedná také o jeho pítelkyni Kateinu.
Mohl- li se spolehnouti v budoucnosti na
svou sílu, bylo mu nyní všechno stejno.

Ve své beznadjnosti žádal pana Wa
terschoota, zdali by mu vrátil jeho místo
v zásobárn. „Tak daleko nedospli jsme
ješt/' odpovdl jeho ochránce. „V každém
pípad, kdybyste byl v neštstí a bíd,
mžete ke mn pijít, mimochodem se vám
také piznávám, že nejsem spokojen s va-

ším nástupcem.
„Dkuji vám z hloubí svého srdce.

Jest pro mL6 pipraven pístav, kam utéci

se mohu. Aspo podržím u sebe matku a

mohu ji i dále podporovati "

„Vte mi Šimone, jste nerozumný,"
pravil pan "Waterschoot. „Díve tak odváz
livý, byl byste nyní beze vší nadje. Ne-
mže cena kávy za dva neb ti dni stou-

pati? Každého skoro dne dostáváme jiné

zprávy."

„Ale kdyby cena ješt klesla?"

„Potebí vykati výsledku a nezou-

fati hned. Vrate se píteli pokojn dom
a neztrate odvahy ; avšak nikomu se o

své chyb v dopisu nezmiujte, ani matce
ne. Jestliže se stane, jak oekáváte, znáte

cestu k mému domu a víte, že bych vás
u sebe velmi rád ml."

Šimon stislk rychle ruku, již mu jeho
ochránce podával a opustil ho srden za

útchu dkuje.
Vrátil se dom maje nadji v dobrý

výsledek, ale pece velmi zarmoucen. Ne-
ekl matce nic o své úzkosti, která mu
srdce rozrývala a byl dlouho do noci ve
své písarn, pedstíraje, že má velmi mno-
ho práce. (Dokonení.)
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Kesanská Láska.

(Pokraování.)

Milosrdná sestra. „La Fanfulla," aso-
pis nepátelský kes. náboženství, napsal o

psobení milosrdných sester v asu cholery,

tento chvalozpv: „Ve vlaku železninóm,
jenž k Neapoli ujíždl vidli jsme ped
dvma dny bílé epeky, které v paprsku
slunením se skvly a tvarem svým nco
okídleného pipomínaly; náležely nko-
lika milosrdným sestrám. — Tyto pichá-
zely z Assissi, vlasti to vznešeného otce

chudých, prosily jako o milost a vyslyšení
prosby též dosáhly, by smly totiž ode-

brati se tám, kde smr zniila a ješt nií
tolik život lidských. — Jako zhoubná
nemoc, tak i láska kesanská peveliká,
která i choleru a smr pemáhá. Píkladu
onch sester bylo již a bude ješt od ji-

ných klášternic etn následováno. Celá
armáda povstává: knží na as opouštjí
svj kostel a lože cholerou onemocnlých
stává se jim oltáem a Kalvárií svatého
apoštolátu jejich. Arcibiskup Neapolský
odkládá purpur svj a kdyby v takovém
neštstí hrozném svena mu byla nej-

vyšší správa nemocnic, v kterých tolik

ubohých se svíjí v bolestech a me upro-

sted nevyslovitelného trápení, snad by i

o nm nesmrtelný djepisec lombardského
moru opt napsal slova následující: „On
v život uvádl a poádal vše, krotil po-

vstání, právo zjednával steskm, hrozil,

trestal, napomínal, posiloval, sušil sám
pláe cizí slzy." (Alessandro Manzoni o

sv. Karlu Borromejském, arcibiskupu Mi-
lánském).

Kardinál Neapolský Sanfelice zaslu-

huje již nyní estné místo po boku Karla
Borromejskóho. V tomto podivuhodném
vzplanutí lásky kesanské, která ovládá
veškeré knžstvo, v tomto pekrásném
apoštOjOvání, jehož skutky zjevný jsou

v každém špitále, v každém lazaret ba i

v každém soukromém dom, knz utšitel

jen klidn poslouchá hlasu povinnosti.

Biskupové, knží, sestry spjí tam, kde
potebí jest útchy. Následujmež jich pí-
kladu. Obracujme zraky své s pohnutím
nejhlubším k dívkám, které zapomenuvše
pohodlí domu otcovského, seknuvše se

lásky matiny, prosí, by smly odebrati

se do lazaret. Jsou mladé a pece již

uvykly v nesnadném a tžkém noviciátu

nejtžším výkonm, pemohly odpor nerv

v pracích nejhnusnjších v hospitálech,

kam se uchylujeme dávajíce šátek k nosu.
— Ruky jejich útlé vykonávají práce nej-

odpornjší a pipravují léky pro ty, kteí
ješt zápasí s nemocí. Kráejí tiše a rychle

od lože k loži, pomáhají lékam, obslu-

hovatelm, zamstnávají se v lékárn,
v kuchyni, starají se o vše, myslí na vše.

Vru sestry jsou v špitálech jako slunce,

které záí, oživuje, zahívá. Jsou rekyn
sebezapení a pohlíží odhodlan, ovšem se

vzdechem bohuplným, když nemoc namá-
hání jejich vzdoruje a obtí svých se že-

leznou nutností vyžaduje. Mají cosi vzlášt-

ního, vzdušného, povznášejícího se, jemnos
pohybu, sladkost hlasu, dvtip, který se

prozrazuje tisícerými prostedky a opate-
ními, jichž teba v míst, kde vévodí ne-

moc a smr. Nezapomenu slov vznešené

dámy, která navštívila špitál. — Malá
holika, která práv povstala z dlouhé

nemoci, dostala od oné dámy nkolik
hezkých hraek. Dít dkovalo vele a

ujišovalo dámu, že ji od nynjška milo-

vati bude jako sestru Josefu. Pak se tá-

zalo naivn:
„Ale vy, která víte tolik vcí, eknte

mi pro krok milosrdných sester slyšeti

není a pece jsou všude?"

„To lehko zodpovdti," ekla dáma.

„Není jich proto slyšeti, protože andlé
je nosí od místa k místu a že je pod-

porují!" —
Oi nemocné zaplály leskem radost-

ným a dáma ani netušila, že povdla vc
poeticky pravdivou a vznešen krásnou.

(Dokonení.)

DOPIS.

V ím koncem msíce kvtna 1885.

Peet ped nkolika dny v jednom

listu eském pkné a zajímavé vylíení

„Pašiovóho téhodne" a Slavností Veliko-

noních ve sv. Jerusalem, vidl jsem ^ se

jaksi nucena, abych laskavým tenám
podal i já kratiký nártek slavností Veliko-

noních, jak se
v
konají v druhém sv. mst

— ve vném Eím! Jsem sice pesvd-
en, že nebudu psáti nic nového — ano

mnohým snad, že to bude starou novin-

kou
;
pece však doufám, že opt mnohým

alespo ponkud se zavdím a tím poí-

nání moje trochu ospravedlnno bude!

O ímské „Quaresim" i „tyiceti
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denním" postu neteba mnoho psáti ! Cel-

kem zachovává se jako u nás, až na n-
které výjimky, v kterém ohledu však jest

mnohem písnjší! O tom mohli by poví-

dati nejlépe ezníci, kteí zajisté s radostí

konec postu vítají: za to však rybái a

zelenái mají pravé posvícení, takže zá-

soby jejich sotva postaiti mohou! Než to

jsou vci vedlejší; pejdeme tedy k „Pa-

šiovému týhodnu!" — „Pašiový týden"
zaíná „kvtnou nedlí," ponvadž se o ní

první „pašije" zpívají. Církevní obady za-

ínají díve než obyejn. Ped slavnými
službami Božími svtí se ratolesti, jež za-

ležejí ponejvíce z prut olivových, které

lidu se rozdlují ; duchovním pak — skoro
ve všech chrámech — se dostane krásné,

z palmových list umle spletené ratolesti,

asi metr dlouhé. Po rozdlení ratolestí po-

ádá se procesí obyejným zpsobem,
v nmž zvlášt ony palmové ratolesti

velmi pkn se vyjímají. Když se procesí

opt do kostela vrátilo zane slavná Mše
sv. Tu jest mi se zmíniti zvlášt o zp-
sobu, jak se zde zpívají pašie, ponvadž
zpsob ten u nás zídka se zachovává.
Po skonené „Epištole" vyjdou ze sakristie

ti knží — a v nedostatku tch teba
jenom ti diákoni — obleeni v alb a

pepásáni štolou a provázeni temi kleriky
odebeou se do presbytáe, kdež u pipra-
vených pult na stran Evangelia místa
zaujmou a ekají, až nadejde as ku zpí-

vání pašií. Z nich pak jeden zpívá ás
sv. Evangelisty; druhý ást Kr. P., a tetí
konen vše ostatní, co v pašiích pichází,
mimo rotu židovskou. A zpsob ten, ru-

brikám církevním zcela odpovídající, za-

chovává se ve všech chrámech ímských.
Pravé však pašiové dny zaínají vlastn

až ve stedu ped Zeleným tvrtkem. Ve
chrámech kapitulních, kollegiátních a klá-

šterních zpívá se odpoledne slavnostn
„matutinum" s lamentacemi Jeremiášovými
a „chválami;" což i následující dva dny
se opakuje. Zpv jest vážný, smutný a
zvlášt pi „Miserere" nad míru dojímavý,
rozdílný zajisté od „zpvu ímského," jenž
ped asem v jednom listu eském, jako
pravý „theatrální" odsouzen. Odpolední
tyto obady optují se týmž zpsobem i

následující dva dny. — Na „Zelený tvr-
tek" svcení olej sv. a jiné církevní ob-
ady djí se obvyklým zpsobem . Pi
.slavné Mši sv. pistupují jak duchovní,
tak i množství laik ku stolu Pán. Ano
,i sv. Otec v den ten vlastnorun všem

Svým úadníkm a mnohým jiným kn-
žím sv. pijímání rozdluje; naež slav-

nostním zpsobem „mytí nohou" vykonává.
Památka tato, upomínající na „Poslední

veei," pi níž Spasitel náš Apoštolm
Svým nohy myl, zachovává se i v ostat-

ních Basilikách ímských a skoro ve všech

kollegiátních chrámech. — Po skonených
službách Božích poádá se slavnostní pro-

cesí s Nejs. Svátostí Oltání k tak zva-

nému „Božímu Hrobu." ímské „Boží

Hroby" a ostatn od našich se mnoho
neliší, mají pec do sebe cosi zvláštního.

Bývají upraveny v nkteré postranní kapli

lod chrámové anebo na jiném vhodném
míst, které pro ten okamžik dstojn
bývá ozdobeno. Množství tch nejvybra-

njších a nejvzácnjších kvtin umle ro-

zestavených, tvoí rozkošnou zahradu, v
které na sta rznobarevných pláplolá sv-
tel. A mezi tímto moem svtel na oltái,

skoro na nejvyšším míst, lze spati ti ma-
lou schránku, mající podobu rakviky,
která v mnohých chrámech z drahocenných
kov zhotovena bývá. To „Boží Hrob,"

„Tabernacul" pro Nejs v. Svátost Oltání,

která, nikoliv v monstranci, nýbrž v ka-

lichu zde uzavena a tak v upomínku na
ustanovení „Poslední veee Pán" zbož-

ným vícím k uctni po celou noc až do

„Velkého Pátku ' vystavena bývá. Po celý

tento krátký as, ani noci nevyjímaje,

v kterém možno v ím „Hrob Boží" na-

vštíviti, nával do všech kostel jest ve-

liký. My jsme jich navštívili 37. Návštva
ta trvá až do „Mše Praesanctificatorum,"

která po pašiích a líbání sv. kíže na Velký
Pátek se slouží. V slavném procesí, jako
dne pedešlého, penese se Nejsv. Svátost

Olt. z Božího Hrobu ku Mši sv. a když
ta ukonena, vše bóe na se ráz smutení.
Všechny oltáe již zbaveny okras svých,

jsou holé, prázdné; tam kde ped chvílí

ješt byla krásná zahrada a na sta plápo-

lalo svtel, vše pusto a všude tma. Jenom
pi nkterém postranném oltái vidíš plá-

polati dv svíce, mezi nimiž na erných
polštáích spoívá sv. devo kíže s uki-
žovaným Spasitelem svta. Zde se shro-

mažují zbožní vící a konají po celé ti
hodiny církevní hodinky na památku po-

sledních okamžik a smrtelného zápasu
dokonávajícího Krista Pána. Po rozjímání
tomto jsou opt odpolední obady, jako
pedešlé dny. Díve však ješt než pejdu
na „Bílou Sobotu" jest mi se nkolika
slovy zmíniti o tak zvaných „Svatých
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schodech" („Scala santa"). Jest to 28 scho-

d mramorových, devem obložených, aby
porušení nevzaly, které, dle povsti, v pa-

láci Pilátovu v Jerusalem se nalézaly a

po kterých Spasitel náš do soudní sín
Svoji kížovou cestu vykonával. Ucta ku
„Schodm svatým" jest v Bím veliká.

Po všechny nedle a pátky v poste, a

zvlášt však o Veliký pátek nepetržité

ady vících po kolenou svou pobožnost
vykonávají. Tím byl by již hlavní ráz

„Velkého Pátku" naznaen, a nyní jenom
nkolik ješt slov o posledním dni „Paši-

ového téhodne" o „Bílé Sobot."
Laskaví tenáové mi odpustí, když

je nebudu voditi po všech chrámech ím-
ských, v kterých církevní obady obyej-
ným slavným zpsobem se konají, a za-

vedu-li je jenom do staroslavné Basiliky

Lateránské, matky všech kostel („Mater
omnium Ecclesiarum urbis et orbis.") Zde
také soustedn na Bílou Sobotu veškerý
církevní život, nebo v den ten Basilika

sv. Jana v Laterán jest místem slavných
svcení a udílení sv. Svátostí. Ped osmou
hodinou ranní již všichni svcenci shro-

máždni v sakristii oekávali píjezdu J.

E. ndp. kardinála vikáe M L. Parocchi-ho,

jenž obyejn o Bílou Sobotu všecky ob-

ady sám vykonává. Jakmile pijel ode-

brali se v prvodu ped bránu chrámovou,
kde nový ohe posvcen. To když ukon-
eno vrátili se do chrámu a pokraovalo
se ve sv. obadech. Po „proroctvích" po-

ádáno nové procesí ku „ktitelnici," ku
posvcení kestní vody. V ele jeden novo-
svcenec, diákon, nesl kíž a jeho násle-

duje dlouhá ada (letos více než 50) sv-
cenc, z nichž jedni, nižší svcení oeká-
vající, jenom v rochetách, jiní v albách

nesouce pes ruku církevní roucha peho-
zená, podjáhni a jáhni dalmatiky, knží
kasule. Za tmi kráela mladá matka, celá

v dlouhý bílý závoj zahalená se dvma
ješt malými dítkami, které se zdály ja-

koby vedly svojí roditelku ku spasnému
onomu kestnómu prameni, jehož moc již

samy byly okusily. Došli ke „ktitelnici,"

zvláštní to kapli mimo hlavní chrám La-
teránský. Kestní pramen posvcen a pak
vykonán slavnostním zpsobem kest nové
„katechumenky," která pevným hlasem vy-
znává pravdy našeho sv. náboženství a
zbožn sklání šijí svou, aby prostednictvím
ocištujících vod do lna církve sv. pijata
byla. Nic snad nemže býti dojemnjšího
nad úkon tento. Vrátiv se opt do chrámu

udlil J. E. ndp. kardinál viká jmenova-
ným dvma malým dítkám svátos sv. Bi-
mování a pak mezi jednotlivými ástkami
Mše sv. vykonal slavnostním zpsobem
ostatní svcení. Nejdéle ovšem trvalo sv-
cení knží, kterých bylo 25, takže se již

blížilo ke druhé hodin odpolední, když
zavznlo slavné velikononí „Alleluja,"

jímž také slavnosti „Pašiového téhodne"
skoneny, ponvadž vím žádného „Vzkí-
šení'4 neznají. —

Tím bych byl popsal, ovšem že jenom
velmi zkrátka slavnosti Velikononí, které

však pro nás byly letos mnohem smut-
njší než jindy. Nebo zpráva o nenadálém
úmrtí J. Em. ndp. kardinála Bedicha kní-

žete ze Schwarzenberg, jež hned druhého
dne po smrti^Jeho nás došla, bolestn všech
se dotkla. Ze i v jiných kruzích velého
úastenství našla, dokazuje nejlépe ona
etná pítomnost pi zádušních službách

Božích, které konány dne 13. dubna n i

„Svatém poli," dne 16. dubna v chrámu
P. Marie v „Anim" a dne 28. dub. u sv.

„Augustina " kdež zesnulý titulárem byl.

Zpsobem nejslavnjším konány ovšem
v Anim. Pontiíikalní Mši sv. za assistence

kaplan Animy a „eského kollegia" slou-

žil Msgr. biskup z Eichstaedtu, které pí-
tomni byli: rakouský vyslanec pi dvoe
papežském hr. Paar, J. E. kard. Jacobini,

kard. Franzelin a kard. Randi; pak pt
jiných biskup, mezi nimiž arcbp. Sembra-
tovi a Msgr. Grasseli, praefekt studií v

Propagand; mnoho kneží a lidu nejvíce

národnosti nmecké.
Velice vítaným byl letos Anim pí-

chod poutník Nmeckých do vného
msta, anat práv 500-leté jubileum svého

založení slaví. Mohli se tudíž poutníci

zúastniti, a také se zúastnili, poátku
Slavností, které dne 30. dubna pontifikál-

ním požehnáním, jež ndp. biskup Brixen-

ský udlil, se zaaly. Kostel byl tém
peplnn.^ Mezi jinými bylo lze spatiti

také dva echy, vdp. AI. Kafku, kanovníka
Vyšehradského a vdp. Dra. Fr. Kryštfka,
jenž z pouti své, z Jerusalema se vracel.

Oba svojí návštvou i „eské Collegium"

poctili. Po skoneném požehnání rozdlo-

vány poutníkm v sakristii djiny Animy
a malá medalie jubilejní, k emuž pidán
i program všech slavností, na nmž zda-

ilý otisk obrazu sv. Jana Nepoin. a bl.

Sarkandra, jak v Anim se ctí psobením
vdp. Msgr. K. Jaeniga, se nalézal.

Ješt jest se mi zmíniti o audienci
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nmeckých poutník u sv. Otce, která se
1 udála dne 3 kvtna. Poutníky pedvedl
známy horlivý kat. kníže Loewenstein.
Ku oslovení vdce poutník odpovdl sv.

Otec projevením potšení Svého nad od-

daností vrných poutník ku Stolci Pe-
trovu, pi cemž však zárove vyslovil pání,
aby poet jejich vždy více a více se mno-
žil a tím náboženství katolické pevnjšího
základu v Nmecku dostávalo. Ujištoval

toto že jediný základ blaženosti vcné, ale

zárove jediný základ blaha a pokoje stát-

ního. Vybízel pak všechny vele, aby
v úkolu Jeho mu nápomocni byli a všemi
silami se snažili náboženství katolickému
volného prchodu zjednati vyplenním veš
keróho ducha socialistického a ímské Sto
líci odporného, za kterýmž úmyslem Svoje
apoštolské požehnání jim udliti ráil. —

' To by byl kratiký obsah dosti dlouhé,
latinské ei J. S., která, aby úinku svého

'i se- neminula, bylo by žádoucno. K.

KRONIKA.
Z Prahy. Nejvyšším rozhodnutím ze dne

21. kvtna jmenován nejd. p. biskup Budjovický

dr. Frant. de Paula hrab Schoenborn arci-

biskupem Pražským. Co nejdíve odebée se

vys. dst. p. dékan kapituly sv. Vítské ješt
s jedním hodnostáem téže kapituly do Budjovic,

aby nov zvolenému knížeti církevnímu jménem
kapituly a arcidiecése blahopáli.

*— * (O úct sv. Jana Nepomuckého,
v im.) Úcta našeho sv. Patrona Jana Nepom.
den ode dne v ím se rozmnožuje. Již roku

loského zmínka uinna v tchto listech o roz-

kvtu obnoveného sv. Janského „Bratrstva," jež

pod správou a ízením našebo krajana vdp.

Msgr. Karla Jaeniga, editele „Animy," vždy

nových a nových len získává. Dkazem toho

všeho jsou slavná „tridua u (tídenní), která

na poest sv. Jana Nep. jak v kostele „Animy,"
tak zvlášt v nové, mramorové kapli sv. Jana,

nákladem velikým od vdp. Msgra K. Jaeniga

minulého roku zbudované v chrámu sv. Va-

vince „in Luina" se konají ; dkazem toho

ony každodenní pout po celý Oktáv sv. Jan-
ský na rzná místa, na kterých našemu Svtci
bu oltá posvcen nebo socha ku cti posta-

vena ; dkazem toho slavné Služby Boží, které

v zasvcený den jak v Anim, tak u sv. Va-

vince „in Luina" za pítomnosti len „Bratr-

stva" se konají. Ano i o poslední odpoinek
zesnulých úd sv. Janských se již postaral vdp.

Msgr. K. Jaenig, zakoupiv na sv. poli hrobku,

v níž již nkteí údové odpoívají a kterou

„zlatá hvzda sv. Janská" dobe znatelnou iní.

Dejž Bh, aby ona „zlatá hvzda sv. Janská"

vznášela se i nad milou naší Vlasti, vný mír

a pokoj oznaujíc!
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se do

7. ervna na Malostranském hbitov v Koší-

ích, od 9.— 11. t. m. u sv. Haštala a od 12.

— 15. ervna u milosrdných sester pod Petínem.
*—* MájOVá pobožnost, která se jako

po mnohá již leta, také letos v chrómu Pán
u sv. Klementa konala, byla v nedli dne 31.

kvtna obvyklým zpsobem dstojn a slavné

zakonena. Úastenství se strany vícího lidu

bylo také letos veliké a v pravd utšené ; ne-

bo v hojném potu picházeli každodenn zbožní

ctitelé Rodiky Doží k pobožnosti této, a ne-

jednou byl jimi chrám Pán naplnn tak, že

nezbývalo v nm místeka prázdného, patrný

to dkaz, jak jest utšená pobožnost tato u

lidu našeho oblíbena. Mile a krásn znly tu

písn Mariánské, které lid tak vroucné zpíval,

a s napnutou pozorností nasloucháno též májo-

vým kázáním, jichž pedmtem byla Matka dobré

rady Panna Maria. S ohledem na Rodiku
Boží pojednáno v kázáních tchto o tom, jak

jest pée o spasení duše pro každého lovka
svrchovan dležitá, a eho že k dosažení vné
blaženosti potebí se uchopiti

;
poukázáno dále

také k rozmanitým obtížím a pekážkám, kteréž

se tak zhusta pi tom v cestu staví jakož i

k prostedkm, kterými lze obtíže ty pekonati

a pekážky odstraniti. Kázalit pak o pedm-
tech tchto mimo vdp. editele semináe Vine.

Mottla, kterýž konal e úvodní a závrenou,
s nevšeduí ochotou a horlivostí pl. tit. dpp.

Frant. Benda, dr. Frant. Blanda, Frant. Bru-

sák, Václ. ervinka, dr. Jos. Doubrava, Frant.

Dusil, Frant. Dvoák, Frant. Ekert, P Berth.

Hejhal, dr. Václ. Horák, P. Bohm. Hrozek,

P. Frant. Ibl, Frant. Jank, Jan Kaer, dr. Ed.

Knobloch, Frant. Koán, P. Aurel Labler, P.

Angelus Lubojacký, Ant. Nepil, Vine. Oehm,
P. Ond. Schuster, Jan Vlk a Karel Vondruška.

*—
* Slováci na Velehrad. Ve tvrtek 20.

kvtna mli na Velehrad velký svátek uherští

Slováci. Došlo jich na 1000 a 8 kuží s nimi.

Mli dv velké korouhve, jež nesli tyi a tyi
muži, potom mnoho malých, i kíž nkolik,

jelikož asi ze 40 farností sešli se v Un. Hra-

dišti na pouhou tuším tyádkovou pobídku v

„Katolických novinách." Jaký to lid nábožný

a dobrosrdený ! Nebylo snad ani jednoho mezi

nimi, jenž by nebyl vykonal svatou zpov,
aby stal se úastným jubilejních milostí tak bo-

hatých. A ty zpvy jejich jak žalué, ubolévav
zazuívají ve chrámu Pán! Slavným službám

Božím ranním i pozdjším po 10. hodin byli

pítomni do jednoho a vyhovli toužebnému
pání svému líbajíce ostatky sv. Cyrilla, slo-
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vanského apoštola, z celé duše své. — Potšili p.

se ve chrámu Pán velehradském a pokochali ! p.

se ve krásách bedliv prohlížejíce všecky ped-
i

mety: aj což divu, že pak odcházejíce domu,
\

vloudila se jim do srdce ku blaženosti nevý- U
slovné krpj tesklivosti, tak že blažený bol ubí-

hal jim z oí slzamy hojnými. Takového pr- I

vodu tak obzvláštním spsobem tklivého na Ve-

lehrad ješt nebylo. Kdo zná pomru v Uher- ' p.

sku, jedin ten ocení poufi uher. Slovákv na

Velehrad a statenost onch poutníkv.

Literární oznamovatel.
*—* „Sborník Velehradský." Redaktor

Jos. Vykydal, dkan a fará na Velehrad.

Roník IV. V Brn 1885. Tiskem pap. knih-

tiskárny Rajhradských benediktin. Nákladem

vlastním. 326 str. Obsah : Idea cyrillo-metho-

djská. Redakce. Jubilejní píse svatomethodj-

ská na rok 1885., od Jana Soukupa. Papež

eho VII. a zánik slovanské liturgie v echách
a na Morav. Podává dr. Matj Procházka.

Církev cyrillo-methodjská. Objasnil Fr. V. Sa-

sinek. Svržení Gorazda. Osud pozstalých ue-
ník sv. Methoda. Obnovení církve cyrillo-

methodjské. Církev cyrillo-methodjská po pádu

íše moravské. Církev cyrillo-methodjská v Uher-

sku. Císaské silnice na Morav vystavny pod

ochranou ss. apoštol Cyrilla a Methoda a je-

jich stráži sveny. Podává Eichler. Na obranu

kíž cyrillo-methodjských. Pod. Jan Havelka.

O nkterých památkách cyrillo methodjských.

Pokra. Jan Havelka. Velmi závažný dkaz ka-

tolických Rusin pro tvrzení, že slovanská li-

turgie ss. Cyrilla a Methoda byla pekladem
ecké. Od dra. Matje Procházky. K jubileu

Methodjovu. Báse od Fr. Kyselého. Zpomínky
na cyrillo methodjský rok 1863. Druhá ást.

Sestavil J. Andrejev. I. Spolky Velehradské.

II. Pomníky jubilejní cyrillo-methodéjské r. 1863
a bohoslovci esko-slovenští. — Cena v ýbor-

ného tohoto díla 2 zl.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul:

p. Jos. Kobr, kapl. v Plaanech, dne 2. ervna

1885, (nar. 3. íjna 1858, vysv. 15. ervence

1884).

Ustanoveni jsou :

p. Adam Šavel, koop. v Teboni, za far v Ji-

nouicích

;

p. Jos. Svoboda, kapl. u sv. Mikuláše v Praze,

za admiu. tamže;

p. Matj Šach, st. kapl. Týnský v Praze, za

admin. tamže;

p. Karel Šperl, far. Koleský, za far. v Zvo-

leovsi

;

Jos. Vacarda, kapl. Rapický, za adm. v Koli

;

Jan Celerýn, zámecký kapl. na Zbirov, za

far. v Drahonové Újezd.
Uprázdnné místo:

sv. Mikuláše v Praze, fara patr. obce Praž-

ské, od 23. kvtna 1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.
V Pánu zesnuli:

Jos. Furm, far. ve Vešové, 20.. kvtna
1885, (nar. 6. listop. 1843 ve Lhot, vysv.

25. ervence 1869);
p. Jos. Franke, jubilár, kons. rada a assessor,

maj. zl. zásl. kíže s kor., . dkan a far.

na odpo. ve Forstu, 31. kvtna 1885, (nar.

v Broumov 12. bezna 1798, yvsv. 24.

srpna 1823).

Vyznamenáni jsou:

p. Ign, Bílek, b. notá, far. v Bartošovicích,

jmenován správcem vik. úadu Králického

;

p. Jos. Roštlapil, . dkan a far. v Opon,
b. notáem.

Uprázdnné místo:

Vešfov, fara patr. náboženské matice, od 21.

kvtna 1885.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul

:

p. Jan Klaus, far. v Theresiendorfu, 15. kvtna

1885, (nar. v Kašperských horách 8. ledna

1818, vysv. 25. ervence 1843).

Ustanoveni jsou

;

P. Rafael Cambeýort, knz . prem. kanonie

Drkolinské (Schlágl), za far. v Svtlíku

(Kirchschlag)

;

p. Jan Jungbauer, admin. fary u Sv. Kateiny,

za far. tamtéž

;

p. Pavel Zeman, kapl. v Nmících (v Plá-

nikám vik.), za proz. kapl. v Blé (Weis-

sensulz)
j

p. Vojtch Kratochvil, koop. v Nemanicích

(Wassersuppen), za kapl. v Nmících;
p. Ludvík Schiltzner, kapl. v Némcck. Bene-

šové, za admin. v Theresiendorfu.

p. Bedich Beneš, far. v Ratajícb, bisk. notá,

odebral se na odpoinek.

Uprázdnná místa:

Rataje, fara patr. náboženské matice, do 4.

ervence 1885

;

Theresiendorf, fara patr. nábož. matice, do 8.

ervence 1885. ,

Milodar. P. Mik. Hroch s manž. Annou
prostednictvím vys. dst p. kanclée
na chrám sv. Víta 10 zl. Zapla P. Bh.

BIS* V knihkupectví 8týblovu práv vy-

dána pkná knížka: „Po tisící letech/' nko-
lik rt ze života sv. apoštol slovanských (se

sedmi obrazy), kterou vele zvlášté mládeži do-

poruujeme.

Tiskem kníž- arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, 34.)

Kázaní
na den Navštívení Marie Panny.

„Velebí duše má Hospodina a

duch míij zplesal v Bohu Spa-
siteli mém." (Luk. 1, 46—47.)

Tmito slovy, rozm. v Kr., poala Ma-
ria chváliti Boha v chudikém domku pí-
buzné své Alžbty na horách Judských.
Když totiž uslyšela Maria Panna z úst

andlových, že i píbuzná její velikou od
Pána obdržela milos, „odešla s chvátáním
na hory do msta Judova," aby ji navští-

vila. Sotva že však Alžbta spatila Marii

a zaslechla její pozdravení, naplnna jest

ihned Duchem svatým, poznává velikou

dstojnos Mariinu a chválí Marii slovy:

„Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný
iplod života tvého ! A odkud mi to, že

matka Pána mého pichází ke mn? A
blahoslavená jsi, že jsi uvila; nebo vy-

konány budou ty vci, kteréž jsou pov-
dny tob od Pána." (Luk. 1, 41-45.)

K tomuto pozdravení píbuzné své

Alžbty odpovdla Maria chvalozpvem,
|nad njž krásnjšího a velebnjšího v Písm
svatém nemáme a jenž poíná slovy : „Ve-
lebí duše má Hospodina a duch mj zple-

sal v Bohu Spasiteli mém." Tento chvalo-
zpv Marie Panny, jenž znám jest pod
jménem „Magnificat" a jejž církev svatá
'den co den opakuje, pevyšuje pvodem,
obsahem a vznešeností svou všecky chva-
lozpvy, co jest jich v Písm svatém, nebo

\
vyšel z úst prvorozené dcery Otce nebes-
kého, z úst matky Syna Božího a peisté
nevsty Ducha svatého. Vyšel z úst té,

již z rozkazu božího pozdravil Gabriel

:

„Zdrávas milosti plná, Pán s tebou, pože-

hnaná jsi mezi ženami, w a na níž vyplnilo

se, co jí tento pední z andl ve jménu
božím oznámil, ka: „Duch svatý vstoupí
v t a moc Nejvyššího zastíní tob a proto
i syn tvj slouti bude Syn Boží !

tf Chvalo-
zpv tento vyšel z úst Marie, kteráž jest

vyvýšena nade všecky andly i svaté a

uinna jejich královnou. Jako tudíž Ma-
ria dstojností a vznešeností svou všecky
tvory i ileko pevyšuje, tak pevyšuje i

její ch\ lozpv všecko to krásné, co kdy
ústa lidská ku chvále boží povdla. Je
to chvalozpv, jaký mohla ku cti Nejvyš-
šího zápti jen ta, jež byla vyvolena za
matku Boží. Kdežto proroci a svatí mu-
žové zákona starého píští Vykupitelovo
toliko pedpovídali, po nm toužili, k nmu
odkazovali a vtlení se Syna Božího v du-
chu svém spatovali v daleké teprve bu-
doucnosti, raduje se Maria z plna srdce

nad tím, že píští Messiáše otcm slíbe-

ného nyní již stalo se skutkem a ona že

jest pešastnou tou panenskou matkou,
z níž má Syn Boží obléci na sebe tlo
lidské. Proroci a patriarchové chválili

pouze Boha v zaslíbeních jeho, Maria však
chválí jej pro vyplnní tchto zaslíbení a

pro nestihlá jeho milosrdenství k celému
lovenstvu; ona duchem svým zalétá

v minulos, uvažuje pítomnost, prozírá

budoucnost, chválí a oslavuje psobení
boží jak v svt viditelném tak i v srdcích

lidských, pede vším pak velebí milosr-

denství boží, božskou moc, moudrost a

vrnos. Písmo svaté zaznamenalo nám
z úst Mariiných jenom sedm slov, jenom
sedmkráte uvádí Marii jakožto mluvící, ale

vždycky pouze slovy kratikými
;
nejdelší

její eí jest tento chvalozpv, jež zapla
v dom Alžbtin na horách Jdských a

17
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jejž nám Písmo svaté bezpochyby proto

jenom celý zevrubn zachovalo, abychom
my jakožto dítky boží s Marií matkou
svou Boha chválili a velebili, i nezdá se

vám, rozm. v Kr., jako by Maria tímto

chvalozpvem volala k nám se žalmistou

Pán: „Chvalte Hospodina se mnou a vy-

výšujme spolu svaté jméno jeho," nebo
psáno jest: „Oslavujte Pána, jakžkoli m-
žete, však ješt pevýšovati bude, nebo
pedivná jest velebnost jeho. Dobroete
Pánu a vyvýšujte jei, jakkoli mžete, nebo
vtší jest nade všechnu chválu? - (Sirach

43. 33—34.)
A když, drazí moji, Maria matka naše

takto volá k nám, jak nemli bychom o-

chotn poslechnouti jejího hlasu a spolu

s ní velebiti Boha, spolu s ní volati z pl-

ného srdce: velebí duše má Hospodina a

duch mj plesá v Bohu Spasiteli mém?
Chceme tak initi a sice každodenn, chce-

me tak initi se srdcem radostným, aby-
chom se ím dál tím více stávali podob-
nými nebeské matce své a ji si zamilovali

z celého srdce. Za tou píinou uvážíme
dnes aspo ona slova z jejího chvalozpvu,
jež jsme práv etli v evangeliu dnešním
a jež jsem pipomenul hned v poátku
své ei. „Velebí duše má Hospodina a

duch mj zplesal v Bohu Spasiteli mém,"
volá Maria plna vroucnosti a tak nás
pouuje

:

1. koho a kterak po píkladu jejím

máme chváliti a velebiti,

2. v kom máme plesati a se radovati.

1. Jeden z prorok národa židovského
zaznamenal v knize své mezi jiným také

tato slova: „Chval a vesel se dcero sión-

ská; nebo aj picházím a bydliti budu u-

prosted tebe" (Zach. 2. 10.). Tato slova,

rozm. v Kr.
?
vyplnila se na Marii Pann

a vyplnila je Maria sama, když stojíc

v domku píbuzné své Alžbty radostn
zapla : „Velebí duše má Hospodina a duch
mj zplesal v Bohu, Spasiteli mém!" Ve-
likou a slavnou dcerou siónskou byla za-

jisté Maria Panna, nebo na ni shlédl mi-
lostiv Pán, k ní pišel a u ní pebývá
jako dítko u drahé své matky; proto ra-

duje se Maria Panna, proto pje též krásný
svj chvalozpv. A koho že chválí, koho
že oslavuje Rodika Boží ? Nechválí samu
sebe, a ji pozdravil sám andl Hospodinv
jakožto pannu milostiplnou a požehnanou
mezi ženami; nechválí ani andla Gabriela,

jenž ji zvstoval radostné poselství ; ne-

chválí ani píbuznou Alžbtu, kteráž jí

tak krásn blahoeila : ale toho chválí a
oslavuje celým srdcem svým, jemuž pí-
sluší všecka est a chvála na vky vkv,
jehož slávu hlásají nebesa a veškerý vidi-

telný svt. Ano, dr. m., jen tvrce a pána
nebes i zem chválí Maria radostn vola-

jíc : „Velebí duše má Hospodina!" Jiného
krom Boha Maria nechválila a nevelebila

nikdy.

Navštívila sice v hluboké pokoe své

píbuznou svou Alžbtu a pozdravila ji, —
a i tomu divila se Alžbta jakožto vyzna-
menání píliš velikému, — ale chválu a

slávu nevzdávala Maria nikdy nikomu,
nýbrž jedin Pánu Bohu svému, jelikož on
pouze chvály a slávy hoden nade všecko
a ve všem a nejvíce v ní, proto že shlédl

na ni se zalíbením, vyvolil ji za matku
Syna svého a povýšil ji mocným ramenem
svým k cti a dstojnosti na nebi i na ze-

mi nejvyšší. To majíc na mysli Maria
Panna, volá radostn: „Velebí duše má
Hospodina !"

Když uvažuji, rozm. v Kr., tato slova

Marie Pannyy tu zdá se mi vždycky, jako
by k nám volala Rodika Boží slovy Pí-

sem svatých: „Poslouchejtež, nebo o v-
cech velikých mluviti budu, a otevrou se

rtovó moji, aby ohlašovali vci pravé"
(Písl. 8. 6.) : „Chvalte Hospodina všickni

národové, chvalte Ho všickni lidé." (Žalm.
'

116. 1.). Chvály hodno jest zajisté jen to,

co dobré jest. Ale Bh jest dobro neko-
nené, pramen a pvodce všelikého dobra,

„sám jedin dobrý 4 (Judith 11. 6.), a proto

jest též nejen nejvíce ale i jedin vší cti

a chvály hoden. A úctu tu a chválu by-
chom mu vzdávali pouuje a povzbuzuje
nás Maria Panna vznešeným píkladem
svým. Ne svou slávu a est, ne chválu
bližních svých máme hledati v tom, co

iníme, nýbrž jedin est a slávu Boží

;

tak svítiti má dle slov Kristových svtlo
naše ped lidmi, aby vidli skutky naše

dobré a oslavovali Otce našeho, jenž jest

v nebesích. (Mat. 5. 16.).

Tento Otec náš jesti Hospodinem, jest

neobmezeným nebes i zem pánem, nebo
vný jest a od nikoho nemá pvod svj,
nekoneným jest a od nikoho v niem ne-

závisí; ale od nho, pvodce svého, zá-

visí všecko, co mimo nj jest, „nebo z n-
ho a skrze nho a v nm jsou všecky vci"
(Bim. 11. 36.); „vnm i živi jsme, a hý-

báme se, i trváme" (Skut. ap. 17. 28.). A
tuto svrchovanou moc a vládu Boží nad
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veškerým svtem a úplnou naši od Boha
závislost mela na mysli Maria Panna, když
zapla ve svém chvalozpvu : „Velebí duše

má Hospodina!" Hospodinem, Pánem, na-

zývá Maria Boha i proto, že on pánem
jest jak všeho dobrého, jež na jednotlivých

tvorech spatujeme, tak také i zlého, kte-

réž je stíhává, pánem cti a bohatství a

radosti, pánem i života, ale také pánem
bolesti, utrpení, nemoci i smrti ! Hospo-
dinem nazývá Maria Panna Boha i proto,

že on jest „pánem a králem všemohoucím,
v jehož moci zajisté všecky vci položeny
jsou a jehož vli svaté neoddolá nikdo"
(Esther 13. 9.). Tomuto pánu a králi vše-

mocnému vzdává Maria pokorn úctu a

v úct své jej oslavuje kouc: „Velebí
duše má Hospodina!" a tak zárove po-

uuje nás, že „králi vkv nesmrtelnému,
neviditelnému, samému Bohu, est a sláva

náleží na vky vkv" (I. Tim. 1. 17.).

Co však Bohu náleží, to jemu dáti jest

naší povinností. Ano, dr. m., chválu a
slávu žádá od nás Bh, ne jako by jí snad
od nás poteboval, nýbrž proto jen, aby
nás hojn mohl odmniti; nebo my Bohu
svému nemžeme nieho dáti, co by už
neml, a nemžeme mu též z toho, co má,
nieho vzíti. Všecko, co jsme, a všecko co
máme, jsme a máme jenom skrze nho,
jenom z dobroty a štdroty jeho. Bh
stvoil, vykoupil a posvtil nás, abychom
jej mohli ctíti a chváliti; Bh nám dal
síly, vlohy a schopnosti, dary pirozené i

nadpirozené, jimiž bychom jej mohli ve-

lebiti, a za chválu a slávu, již mu vzdá-
váme, pislíbil nám vcnou blaženost.

Chváliti tudíž Boha — našeho stvoitele,

vykupitele, posvtitele, soudce a odplati-

tele jest pro nás povinností a sice povin-
ností písné spravedlnosti, povinností vd-
nosti a povinností lásky. Spravedlnost za-
jisté toho od nás žádá, abychom ctili a
velebili Boha jakožto pána svého neobme-
zenóho; vdnost nám ukládá, abychom
v Bohu ctili a velebili svého dobrodince
svrchovaného; a láska nám ukládá, aby-
chom nade všecko milovali toho, toho chvá-
lili a velebili, jenž láskou štdrou, láskou
obtavou, láskou nade všecko miloval díve
nás a dosud miluje.

Aby však tato chvála Bohu se líbila

a nám prospla, musi vycházeli ze srdce,

z našeho srdce, z naši duše, jak nás o tom
optn pouuje Maria, když dí významn
v chvalozpvu svém, že duše její velebí
Hospodina. Duší svou, duší, již má úpln

ve své moci, jíž tudíž svobodn podle vle
své mže vládnouti, oslavuje Maria Pána
Boha kouc: „Velebí duše má Hospodina \

u

Ale což nemá i jeden každý z nás vlastní

duši svou ? Což chválíce Boha nechválíme
jej duší svou vlastní? Což ta duše, již

v sob máme, není duší naší? — Kdyby
ta duše moje nenáležela mn, pak bych
ani já sám nenáležel sob, nýbrž jinému,

a to jest pece vcí nemožnou ! Tak zdá
se ovšem, rozm. v Kr., pece tomu tak

mže býti, že duše naše nenáleží nám, že

my sami nepatíme sob, nýbrž jinómu
;

nebot povdl sám Ježíš Kristus, že každý
lovk, kterýž iní hích, služebníkem, o-

trokem jest híchu (Jan 8, 34.); povdl i

dále, že híšníci, jenž žijí podle žádostí

pevráceného srdce svého synové áblovi
jsou (tamže v. 44.) a sv. Pavel napsal o

híšnících, že jsou držáni u vzení áblo-
vu (II. Tim. 2. 26.), Kdo tedy v híších
jest, nemá duši svou úpln ve své moci,

není svým pánem, nenáleží úpln sám
sob, nýbrž podroben jest jako služebník

anebo otrok, podroben jako syn, podro-

ben jako vze duchu temnosti, jenž nad
ním skrze hích provozuje vládu. Mže
lovk takový celou duší svou velebiti

Pána? To, dr. m , vcí jest tak nemožnou,
jako nemožno jest, aby se Pánu Bohu za-

líbil ten, jenž jej slovy sice vyznává, ale

skutky zapírá ili tak živ jest, jako by
ho neznal. (Tit. 1. 16.).

Duší svou, cele a úpln svou chváliti

mže Boha jedin ten, kdo jest prost hí-
chu, obzvlášt každého híchu tžkého; a

takovou byla Maria Panna. Jakožto bez

poskvrny híchu poatá nebyla nikdy ani

na okamžik pod mocí zlého ; duše její ná-

ležela tudíž hned od poátku úpln jí a

ona jí mohla hned od poátku Boha ve-

lebiti. Ale Maria chránila také tuto duši

svou úzkostliv pede vším, co by ji bylo

mohlo strhnouti v otroctví híchu, a za-

svtila ji hned v útlém dtství svém úpl-

n Bohu, jenž ji tak velikými obdail mi-

lostmi. Je-li však duše prosta vší služeb-

nosti hích a vášní, pak jí mže lovk
Boha chváliti. Maria tudíž, kteráž duši

svou zasvtila Bohu a v Bohu nad ní do-

konale vládla, Maria, jež byla úpln
takovou, jak ji chtl Pán míti, Maria,

jež byla mistrovským dílem všemohouc-
nosti a moudrosti Boží jak v ádu piro-

zeném tak v ádu milosti a tudíž Bohu
ze všech nejmilejší. Maria, pravím, chvá-

liti mohla a chválila též Boha Hospodina

17*
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veškerou bytostí svou, rozumem svým,
vlí svou, srdcem svým. Poznávajíc totiž

pravdy a tajemství svatého náboženství,

podrobovala jim ochotn rozum svj, vli
svou podizovala vždycky dokonale svaté

vli Boží a všecky myšlénky a city srdce

svého obracela vždycky na Boha a tak

jej chválila celou duší svou, rozumem v nj
víc, vlí v nj doufajíc a srdcem jej

nade vše milujíc.

A není, dr. m., Bh i naším pánem?
není svrchovaným pánem všeho, co jsme
a co máme, i všeho toho, co potebujeme
k zachování svého života ? Není tudíž naší

povinností, abychom se všudy a ve všem
ídili vlí Boží a tak Boha ctili a chvá-
lili jako svého pána? Plníme ale, rozm.
v Kr., tuto povinnost svou? Ptejme se

pec jednou a to opravdov svého svdo-
mí, by nám povdlo, zdali myšlénky, cit}'

a žádosti našeho srdce tak spoádány jsou,

aby se mohly líbiti Bohu ! Ptejme se toho
vnitního soudce svého, zdali naše eci
a skutky srovnávají se se svatou vlí boží,

zdali dar Božích jak pirozených tak nad-
pirozených užíváme k tomu, k emu nám
od Boha byly sveny. Odpoví-li nám sv-
domí naše radostn že ano, pak mžeme
o sob íci, že chválíme Boha myšlením,
žádostmi, emi a skutky svými, že ho
chválíme celou duší svou.

Jsou-li však v srdci našem myšlénky
a žádosti híšné, je-li srdce naše zaujato

vcmi pozemskými, je-li spoutáno okovy
híchu, jak pak mžeme chváliti Boha ? a
iníme li tak pec, jak pak se chvála naše
líbiti mže Nejsvtjšímu? Proto, dr. m.,

chrame se híchu, odvrame srdce svá od
vcí pozemských, od svta a jeho žádostí,

a hích-li v srdci našem, odstrame,
smyjme jej co možná nejdíve upímným
pokáním, aby milost Boží zavítala k nám,
zaujala celou duši naši, tak aby myšlénky,
žádosti i city její obráceny byly na Boha
a nás pohádaly k bohumilým eem, k bo-
humilým skutkm, abychom po píkladu
Eodiky Boží chválili Boha celou duší
svou, nebo jenom ten, kdo jej ctil a chvá-
lil na zemi, chváliti jej bude taky na nebi.

2. Nebylo by však, rozm. v Kr., dosti,

abychom Boha, pána a tvrce svého, pouze
chválili, nýbrž slušno jest a taky žádoucno,
bychom po píkladu Eodiky Bcží s chvá-
lou a slávou jemu vzdávanou taky oprav-
dovou spojovali radost. Spoívá to již

v pirozenosti našeho srdce, že nemžem
ani upímn chváliti to, z eho se nera-

dujem, a že tudíž chvála, kteráž nevychází
ze srdce radostného, nejsouc upímnou,
Bohu se nikterak nemže líbiti. Proto
teme též, kterak Maria, sotva že vzdala
chválu Hospodinu, ihned raduje se, ihned
volá se srdcem rozechvným: „a duch mj
zplesal v Bohu, Spasiteli mém \

u Tak, dr.

m., inila Maria, tak i všichni ti, kteíž
kdy Boha upímn chválili. teme-li v kni-

hách svatého Písma o zbožných mužích
anebo ženách, kterak vzdávali chválu Ho-
spodinu, vždy se tam též doítáme toho,

kterak s chválou svou spojovali radost.

Tak inila Anna, matka Samuelova v chva-
lozpvu svém (I. Král. L k.), tak* inil
král David (Ž. 15.), tak prorok Habakuk
(Hab. 3. k.), tak prorok Isaiáš (61. k.).

Ale Maria nestala se tak jako Anna,
matka Samuelova, toliko matkou dítte
lidského, nýbrž matkou Syna Božího

;

Maria nemla tak jako král David Boha
toliko ped oima svýma a po boku svém
jako ochránce a spomocníka, nýbrž jako
matka pod istým srdcem svým; Maria
nevidla tak jako Habakuk a jako Isaiáš

Spasitele a Vykupitele svého národa v da-

leké teprve budoucnosti, nýbrž byla sama
onou na vky požehnanou pannou, již

vidl v duchu prorok Isaiáš a o níž na-

psal: „Aj, panna pone a porodí syna a

nazváno bude jméno jeho Emmanuel"
(Isaiáš 7. 14.): proto též Maria mnohem
více mohla se radovati, mnohem více mo-
hla plesati nežli zbožná Anna, nežli král

David, nežli Habakuk i než Isaiáš. Jestliže

však Anna volá radostn: „plesalo srdce

mé v Hospodinu" (I. Král. 2. L); jestliže

král David raduje se ka: „rozveselilo se

srdce mé a zplesal jazyk mj u
(Ž. 15. 9.);

jestliže prorok Habakuk volá: „já pak
v Hospodinu radovati se budu a plesati

budu v Bohu, Spasiteli mém" (Hab. 3. 18)

;

jestliže prorok Isaiáš dí : „radovati se budu
v Hospodinu a plesati bude duše má v Bo-
hu mém" (Is. 61. 10.): jak nemela rado-

vati se Maria Panna a volati z plna srdce

své: a zplesal duch mj v Bohu, Spasi-

teli mém?"
Pipomeme si jen, rozm. v Kr., pro

Maria Boha velebila, a my poznáme, pro
že vším právem mohla plesati. Maria ve-

lebila a chválila Boha jako Hospodina,
jako nejvyššího pána všech vcí a obdi-

vovala se jeho velebnosti, jeho velikosti,

jeho síle a moci, jíž podléhají všichni tvo-

rové; uvažujíc tuto neobmezenou svrcho-

vanost Boží nad veškerenstvem, pociuje
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toho velikou radost a plesá v Bohu,
Spasiteli svém. Mimo to poznává Maria
Panna ve svtle nejjasnjším nekonenou
dobrotivost Boží, pro kterouž Bh všecky
tvory své, andly i lidi i ji samotnou
v jsoucnost povolal, aby jim ze svého to-

lik udlil, kolik potebují ku svému štstí
a své blaženosti. Dále vidí Maria, kterak
Bh dobrotu svou a milosrdenství své o-

svduje obzvlášt lidem, kteížto se hí-
chem od nho odvrátili, dobroty jeho stali

se nehodnými a propadli jeho spravedlno-
sti, jimž posýlá Syna svého za vykupitele
a spasitele a tímto Synem svým všecko
jim dává a všecko vrací, co díve híchem
byli ztratili. A matkou tohoto na vky
vkv požehnaného Syna Božího, vykupi-
tele a spasitele cítí se býti Maria Panna;
proto velebí a chválí Hospodina a plesá

v Bohu, Spasiteli svém, jenž lidstvo hí-
chem kleslé s Bohem opt smíí, est Boží
rozmnoží a milost ztracenou optn vy-
dobude.

Pro ale praví Maria Panna, že plesá

v Bohu, spasiteli svém?| Což jest Kristus
pouze spasitelem jejím a ne snad spasite-

lem svta veškerého? Maria nazývá ho
spasitelem svým, proto že i ona musila
od nho býti vykoupena, proto že jen je-

mu povinna jest vším, co jest a ím jest,

jemu, jenž vykoupil ji, smím-li tak íci,

zpsobem jiným než lidi ostatní, když ji

zachránil od híchu prvotného a jí udlil
plnost milosti své hned v prvním okam-
žiku jejího života, tak že ji andl pozdra-
viti mohl jako plnou milosti a požehnanou
mezi ženami. Maria nazývá Syna Božího
spasitelem svým, proto že jest jeho pože-
hnanou matkou a má na nho mnohem vtší
právo než kdokoli z lidí, — vtší právo
než kterákoli matka na vlastní dít své.

Maria nazývá Ježíše Krista spasitelem
svým, proto že íci mže podobn jako
nebeský Otec jeho, že vydává vlastního
syna svého za spásu všeho svta — s tím
jen rozdílem, že Otec nebeský vydává
Syna svého jakožto Boha a Maria jakožto
lovka.

Maria stala* se onou prostednicí, skrz

niž Syn Boží sestoupil s nebe, abychom
my — synové lidští — vstupovati mohli
do nebe. Maria chtla podle úradk vše-

mocné vle Boží, by její božský Syn i

naším spasitelem a vykupitelem byl, proto
též její milující srdce mateské i po naší
spáse vroucn toužilo : — a vidouc nyní,

j

že touha její vypluje se, že vyplují se
|

zaslíbení boží uinná otcm skrze proroky,

raduje se a plesá v Bohu Hospodinu, spa-

siteli svém a spasiteli našem.
Ale jaké a jak veliké bylo plesání

Marie Panny? To, dr. m., vypovdti slovy

lidskými dobe a úpln, vcí jest nemož-
nou. Jenom tolik mohu vám íci ve sla

bosti své, že Kristus, Syn Boží spojen byl

s Marií jako s matkou svou a Maria s nim
jako s dítkem svým, že dít i matka byly
takoka jedno. Proto radost srdce Kristova

prýštila do srdce Mariina a radost Mariina
optn nazpátek do srdce Kristova ; a tak

byla radost matina a radost Synova jedna
a tatáž radost, jedna rozkoš, jedno ple-

sání. Jako Maria plesala v Bohu, spasiteli

svém, tak podobn plesal Bh — lovk
v Bohu, otci svém, a v Marii divuplné

své matce, kteráž pro byla dstojným
stánkem a velebným chrámem. Ale nejen

Syn Boží byl s Marií Pannou, nýbrž i

Otec i taky Duch svatý. Otci nebeskému
zalíbila se Maria Panna pro andlskou
svoji istotu, Synu optn pro hlubokou
svoji pokoru a Duchu svatému pro ochot-

nou svoji poslušnost. Proto vyvolil ji Otec
nebeský za milou svou dceru, Syn za svou
matku a Duch svatý zastínil jí mocí a

láskou svou, aby stala se tím, k emu od
Otce i Syna byla vyvolena. S Marií byla
tudíž celá nejsvtjší Trojice Boží a s ní

zárove v panenském srdci jejím nebeská
blaženost: a v této blaženosti plesala Ma-
ria v Bohu Otci i Synu i Duchu sv.

Miláek Pán sv. Jan vypravuje ve
svém „Zjevení" následovn: „Potom jsem
slyšel jako hlas zástup mnohých na nebi

koucích : Alleluja ! Spasení a sláva i moc
Bohu našemu; nebo jsou praví a spra-

vedliví soudové jeho ... A opt ekli

:

Alleluja ! I padlo tymecítma starc a

tvero zvíat a klanli se Bohu sedícímu

na trnu kouce: Amen, alleluja. I vyšel

z trnu hlas koucí : Chválu vzdejte Bohu
našemu všickni služebníci jeho a kteíž
se bojíte ho, malí i velcí. A slyšel jsem
jako hlas velikého zástupu, a jako hlas

vod mnohých, a jako zvuk velikého hí-
mání, koucích: Alleluja; nebo kraloval

Pán Bh náš všemohoucí. Radujme se a

veselme se a chválu vzdejme jemu !

u Zjev.

19. 1 — 7.). Velebí^, uchvacující jest tento

chvalozpv sbor nebeských ; ale slavnjší,

vznešenjší, velebnjší a Bohu milejší než

toto alleluja veškerých nebes byl chvalo-

zpv Rodiky Boží Marie Panny, královny

všech svatých a královny andl, matky
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Syna Otce nebeského a peisté choti Du-
cha svatého !

—
A nyní, dr. m., pohleme sami na sebe

a ptejme se vážn svého svdomí, by nám
povdlo zcela dle pravdy, zdali následujem
Rodiky Boží, Marie Panny, zdali vzdá-
váme tak jako ona Bohu es a chválu a
zdali spolu s ní v Bohu plesáme a se ra-

dujeme.
Bh jest rovnž tak Hospodinem na-

ším, pánem naším, jako jest pánem Marie
Panny; i my od nho zcela závisíme, i

náš život jest zcela v rukou jeho, i my
jen z jeho dobroty a lásky žijeme a dý-
cháme, i nám nesetných prokázal dobro-
diní. Žijeme ale podlé vle jeho jako Ma-
ria? posloucháme ho jako svého pána,
chválíme a velebíme ho ústy i srdcem i

clýem životem svým, jako to inila Ma-
ria Panna? — Ach, dr. m., kéž nám
jenom svdomí naše nevyítalo, že mívá-
me pro všecko spíše v ústech svých chválu,
co jenom ponkud chvály jest hodno, nežli

pro Boha, svého tvrce a pána, že snad
mnohdy chválíme i to, co bychom mli
spíše kárati, že chválíváme i sami sebe.

ale na Boha, kterýž jedin vší cti a chvály
hoden, že až píliš snadno zapomínáváme
a chválíme -li jej pec, že bývá naše chvála
vlažná a chladná. Kéž nám, pravím,
svdomí naše nic podobného nevyítalo,
nebo kesané, kteí nechválí Boha —
Tvrce svého, Vykupitele a Posvtitele
svého, nezasluhují, by jim tento Bh ži-

vot zachovával, zdraví a síly dával, v po-
tebách a nesnázích byl jejich spomocní-
kem, v soužení tšitelem, v pochybnostech
rádcem a nacházejí se ve velkém nebez-
peí, že budou od Boha jednou zavrženi

:

nebo kdo nechválí Boha na zemi, nemže
ho chváliti ani na nebi. Za to však blaze,

tikráte blaze všem, kdož po píkladu Ro-
diky Boží Boha ctí a chválí jako svého
pána, vli svou podizují ochotn vli jeho
a všeho bedliv vystíhají se, co by se

protivilo jeho zákonu; neb zachovávajíce
pikázaní boží osvdují skutkem, že Boha
milují, a pociují ve vlastním srdci svém
pravdu slov Kristových: Miluje-li mne
kdo, ... i Otec mj bude jej milovati a
pijdem k nmu a píbytek u nho ui-
níme (Jan 14. 23.).

K tmto, dr. m., bychom náleželi, o
to se piiujme, o to se zasazujme všemi
silami. Píklad Marie, Rodiky Boží, Boha
velebící a v nm plesající vznášej se stále

ped našimi zraky; slova vznešeného její-

ho chvalozpvu zaznívejtež stále v našich
uších; pesvatý život její pobádejž nás
stále k následování a vroucí láska její

k Bohu Hospodinu, Spasiteli jejímu a Spa-
siteli našemu, rozncuj stále chladná naše
srdce, aby vzplanula vroucí k Bohu láskou :

a pak zajisté budeme nejen Boha chváliti

a velebiti, nýbrž i plesati a radovati se

jako Maria v Bohu, Spasiteli, že i na nás
shlédl oima svého milosrdenství, že jest

stále s námi dobrotivostí a moudrostí svou,

že dlí v srdci našem svou milostí a láskou,

že jest v pravd naším Spasitelem, jenž nás
jedenkráte z tohoto údolí slzavého uvede
k sob do slávy nebeské, abychom jej tam
i s Matkou jeho oslavovali a velebili, v nm
plesali a radovali se na vky vkv. Amen.

Fr, Pohunek.

Pernštýnská kaple s arcibiskupskou

hrobkou ve hl. chrámu sv. Víta.

Podává Frant. Ekert.

(Dokonení.)

Když r. 1883 slavila arcidiecóse Praž-
ská knžské druhotiny J. Em. kardinála
Bedicha knížete Schwarzenberga, uinilo
duchovenstvo arcidiecósní k návrhu metro-
politní kapitoly sbírku 11.000 zl, kteréž

vznešenému oslavenci dne 15. srpna do-

rneny byly k tomu úelu, aby tímto ná-
kladem byla umlecky upravena Pernštýn-
ská kaple obrazy nástnnými ze života sv.

Vojtcha i novým oltáem, na nmž uloží

se ostatky tohoto sv. patrona, které po
rozbourání pohrobní kaple jeho prozatím
uloženy jsou v oltáním stolu kaple sv.

Janské. Tou mrou nabude kaple Pern-

štýnská nového významu a posvcení. Bu-

dou zde pevzácné ostatky sv. biskupa
Pražského Vojtcha odpoívati nad tles-

nými schránkami arcipastý Pražských
z doby novjší. Jest si jen páti, aby pro.

Fr. Sequens, který pevzal vymalování
kaple této, brzo již práci tu zaal.

Nemalá nehoda stala se kapli Pern-

štýnské r. 1884, kdy prudký vichr zlomil

kamenný jehlaneek pípory nad kaplí,

tak že kytka jeho ztíží nkolika centný
rozbila stechu a na klenbu kaple vrazila,

kterou porouchala, až kus kamenného
žebra se utrhl a na dlažbu spadl, kde

zejména desku nad hrobkou arcibiskupskou

poškodil.
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Zesnulý nejd. arcipastý kardinál Be-
dich ustanovil, aby pohben byl v této

kapli. Za tou píinou byl ku pohbu jeho

dne 30. bezna u pítomnosti vdp. pro-

bošta a dkana kapitolního zdvižen zá-

klop nad kryptou, a celé sklepení bylo

ádn vyšeteno. Hrobka má znanou hloub-

ku i prostrannos a jest úpln suchá a

istá. Schod není tu však, nýbrž možno
pouze po spuštném žebíku sestoupiti

dol. Vbec má ze všech etných hrobek
v celém chrámu schody jediná krypta krá-

lovská. Hrobka arcibiskupská sáhá v p-
dorysu až k mohutným základm zdí a

má tvar nepravidelného mnohoúhelníka.
Sklenuta jest silnou klenbou tak, že ná-

hrobek Perštýnv na klenb samé spoívá
a základ vlastních nemá.

Pozornost budí tu nejprv prastarý ná-

hrobní kámen z pískovce znané velikosti,

ležící ve dlažb hrobky pímo pod stup-

nm ku kapli pi zdi smrem k ochozu.

Kamene toho bylo si všímáno již díve,
kdykoli krypta za píinou pohbu byla

otvírána, nikdy však nebyl zevrubn vy-
šeten. Uprosted kamene vyryty jsou
stopy, v nichž nkdy byla upevnna ko-

vová hvzda, znak to Šternberk. Na o-

brub nalézá se starobylý vyrytý nápis,

který ohledán letos tím zpsobem, že po-

loženy na nj pruhy papíru, do nhož te-
ním jakž takž otiskly se litery celého ná-
pisu. Prozatím peteno z otisku toto:

„Anno Domini Millesimo. cccclx. domenica
ante Francisci obiit magniíicus vir domi-
nus Joannes de Sternberg . . . Orate pro
eo." (Léta Pán 1460 v nedli ped sv.

Františkem zemel urozený muž pán Jan
ze Šternberka. Modlete se za nho.)

Tento hrob jest v nejedné píin zá-

hadný. V prostranné a hluboké hrobce
zakládati spodní hrob, jest ním mimo-
ádným a neobyejným. Tudíž vyslovena
od závažné stranv domnnka, že pvodn
hrob ten nalézal se pod dlažbou kaple,

pokud pod ní ješt nebylo nynjší hrobky.
Teprv pozdji, když krypta ta byla zaklá-

dána a tudíž hrob onen zrušen býti mu-
sil, dal zakladatel hrobky vykopati pod
ní nový hrob, vložiti do nho rakev ze
starého, a pikryti jej starým kamenem.
Pohíchu nezbývalo letos asu, vyzdvi-
hnouti kámen ten a vyšetiti hrob pod ním.

Ze staroeské rodiny pán ze Štern-
berka známo jest nkolik Jan. Koku 1383
zvolen do kapitoly sv. Vítské Jan ze Štern-
berka. Jiný Jan z rodiny té, syn známého

odprce Jiího Podbradského Zdeka Ko-
nopištského, zemel až r. 1528 jakožto

purkrabí Karlštejnský. Urit na náhrob-
níku udaný letopoet 1460 jakožto rok

úmrtí osoby zde pohbené vyluuje však
možnos, že zde pohben onen kanovník
i tento purkrabí. Pravd podobnjší jest,

že muž zde pochovaný byl bu syn Smila
z
v
Holic (pipomínaného r. L383j Jan ze

Šternberka, eený též z Holic a ze Zajeic,

který uvádí se nejprv asi do r. 1410 ja-

kožto poruník sirotk po Oldichovi z Ho-
lic (f 1397), aneb spíše syn jeho též jmé-
nem Jan Holický ze Šternberka.^ Na listin

z r. 1451 te se jméno Jana ze Šternberka,

že prodal jistý plat na Zajeicích Pib-
kovi z Bezovic. Jelikož nevíme, kdy Jan
starší ze Šternberka zemel, nemžeme
udati, který z obou, otec i syn téhož
jména se tu míní, a z téže píiny nelze

najisto vysloviti, zda v naší hrobce ten i
onen svj náhrobní kámen má. Ovšem
zamlouvá se nam více domnnka, že jest

to mladší z nich, nebo starší Jan byl již

r. 1397 poruníkem sirotím a tudy zajisté

již v dosplejším vku.*)
Záhadno jest též, kdy a od koho ny-

njší hrobka arcibiskupa založena byla.

O panu Vratislavovi z Pernštýna víme
pouze, že zídil si za živa v kapli této

náhrobek, nemáme však jistých zpráv,

byl-li tu pohben. V té píin jest ovšem
dležito, že r. 1680 nalézalo se v krypt
mnoho cínových rakví a sice dle udání
Beckovského s mrtvolami úd rodiny Pern-
štýnské. Tu na snad jest domnnka, že

hrobku tu založil sám pan Vratislav z Pern-
štýna. Pi tom vzpomínáme, že Pernštý-
novó se Šternberky spíbuznni byli. Vilém
ze Šternberka, jenž r. 1560 po otci Ada-
movi, nejvyšším komoím a sudím, zddil
Konopišt, ml za manželku Annu z Pern-
štýna. Snad tedy náhrobek Jana ze Štern-

berka a založení této krypty pro leny
rodu Pernštýnskóho i položení starého

hrobu a náhrobku onoho pod novou hrobku
takto souvisí?

V severní zdi hrobky, ve smru pod
prostedním oknem kaple nalézá se dosti

velký vzdušný otvor znané hloubky, o nmž
jest domnnka, že vedl až do Jeleního pí-
kopu, k emuž v chrám nalezen i jinde
doklad.

Krom rakví arcibiskupských stojí tu

*) Památky archeol. 1. 318. Slovník nau.

IX. 147.
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prostá nevelká bedna pikrytá prkénkem,
ve které nalézají se dv lebky s kostmi. Tyto
kosti byly nkdy v koute krypty poho-
zeny, až r. 1 §55, kdy hrobka otevena byla,

uloženy v nové této bedn. Jest zhola

nemožno udati, í to kosti jsou, nebo ná-

pisu není tu žádného, aniž vbec víme,
kterým osobám krypta tato postupem vku
za pohebišt sloužila. Nápadno jest, ovšem
že v minulém století, kdy z krypty odne-
seny byly cínové rakve, které ji celou

vyplovaly, ponechány tu tyto dv kostry.

Za píinou pohbu zesnulého p. kardi-

nála bylo teba rakve arcibisk. pošinouti a

jinak rozestaviti, aby získáno bylo s do-
statek místa, a tu shledáno, že rakve arcib.

Chlumanského a Schrenka znan již

setlelé byly. Již r. 1855, k ly hrobka tato

otevena byla (pátránof tehdy v celém
chráme optn marn po hrobech krále

Rudolfa L, vévody rakouského Rudolfa, a

královny Juty, choti Václava JI;, které až

r. 1870 náhodou nalezeny byly v kapli sv.

Silvestra), naídil zesnulý p. kardinál, aby
arcib. Chlumanskému nová rakev zhoto-

vena byla ne-li díve, aspo o pohbu jeho
samého. Již tenkráte spozorovalo se, že

rakev ta znan sešla. Podotknouti sluší

však, že kosti tohoto arcibiskupa, rovnž
i arcib. Schrenka ve dvojí rakvi ležely, a

vnitní, kováním opatené rakve že z-
staly neporušeny, tak že když tyto vnitní,

ze smolného deva zhotovené truhly do
nových dubových rakví se penášely, ne-

bylo teba, tlesnými pozstatky obou
arcipastý ani hnouti, aniž truhel tch
otvirati. Setlelá rakev arcib. Chluman-
ského byla z mkkého díví a potažena
jakousi látkou, stála na tyech kulich a

mla na víku dosti velkou hlinnou zad-
lanou nádobu s vnitnostmi zesnulého.

I byla letos narychlo zhotovena nová pevná
dubová rakev, do které uložena zachovaná
vnitní truhla s tlem tohoto arcibiskupa.

Potom byly kovové desky s nápisem a

erbem jeho se staré setlelé rakve pen-
dány na tuto novou rakev a pibity. Po-
dobn stalo se i s rakví arcib. Schrenka.

Ostatní zde nalezené ti rakve shledány
posud v dobrém stavu.

Ped pohbem kardinála Bedicha byly
rakve arcibiskup takto rozestaveny : Na
levé, západní stran (smrem pod náhrob-
níkem Pernštýnuvým) rakev Chluman-
ského. Na pravé, východní stran (pod

oltáem ss. Cyrilla a Methodje) rakev
Pichovskóho. Na severní stran, smrem

pod prostedním oknem kaple, rakev Kra-
kovského. Na jižní stran nejprv u zdi

rakev Ankviova, a vedle ní, dále ku ste-
du krypty, rakev Schrenkova. Zmínná
bedna s neznámými kostmi stála u hlavy
rakve Pichovskóho.

Nyní jest poad tento : Na velikém
zmínném náhrobním kameni z r. 1400 na
jižní stran hrobky, tedy smrem k ochozu,

leží za sebou dv rakve, hlavou k výcho-
du, tak, že tém celou šíku krypty za-

ujímají. V levo jest nová rakev arcib. Vá-
clava Leopolda Chlumanského z Pestavlk a

Chluman (1815 —1830). U paty její, tedy

k západu, stojí nyní zmínná hlinná ná-

doba (s peetí porouchanou). Dále k vý-

chodu, tedy na právo, jest rovnž nová
rakev arcib. Aloisa Josefa svob. pána Schrenka

na Notzingu a Egmatingu (1838 — 1849). Pi
východní zdi krypty leží rakev arcib. On-

deje Aloisa Ankvice hrab. Skarbka z Posla-

vice (1834— 1838) hlavou k severu, a patou
dosahujíc tém ku zdi jižní smrem k o-

chozu. Po délce vedlé ní leží k západu
rakev arcib. Aloisa Josefa hrab. Kotovrata

Krakovského , svob. pána z Újezdu (1831

—

1833) avšak tak, že jest ponkud dále

k severu pošinuta, dotýkajíc se tém pa-

tou severní strany hlavy rakve Schren-

kovy a stojíc patou ásten na náhrobku
z r. 1400. V cípu, který na severovýchodu
mezi hlavami rakví Ankviovy a Kolo-

vratovy, asi pod pravým oknem kaple jest,

stojí nyní uvedená bedna s neznámými
kostmi.

V severní ásti hrobky, asi smrem
pod prostedním oknem kaple, leží hlavou

k východu a patou k západu, stkvostná

cínová rakev arcib. Antonína Petra hrab. Pi-
chovského z Pichovic (1764— 1793). Váží

18 centný a stála 2200 zl. Nápis na ní

praví, že ji zhotovil dne 20. záí 1793

cínaský slevaský mistr Jan Kristomil

Kersten v Praze (tedy 5 msíc po smrti

Pichovského, jenž skonal 14. dubna). U-
mlecky provedená rakev tato spoí-

vá na 10 hmotných kulich a opatena
jest v spodní ásti osmi železnými kruhy
s tolikéž umrlími hlavami. Na víku leží

velký kíž, pod nímž vyryt jest v desce

obšírný nápis, shodující se tém do slova

s nápisem na památníku téhož arcibiskupa

v kapli. Po obou stranách kíže jsou vkusn
provedené znaky arcibiskupský a hrabat

Pichovských. Nejpknjší ástí rakve jest

allegorická postava smutku v hlavách rakve

na víku. Sedit tu ženská postava zvící
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sedmiletého dítka, majíc hlavu podepenu
levicí, spoívající na knize a dvou deskách
desatera pikázaní Božích. V pravici drží

kalich, do nhož kanou slzy z oí upe-
ných na Ukižovaného. Rakev tato jest

posud výborn zachována. Po délce vedlé

ní, rovnž hlavou k východu, dále ku
stedu krypty leží nejnovjši rakev s tles-
nou schránkou bolestn oplakávaného, dra-

hého kardinála Bedicha Josefa kniž. Schwar-
zenberga ( 1&50— 18!" 5). Jest mdná, prostá,

avšak vkusná, šed natena a chová uvnit
jinou truhlu devnou s víkem kišálovým.

Nynjším soumrným rozestavením
tchto rakví získáno ve hrobce dosti místa
nejmén ješt pro šest po pípad i pro
osm nových rakví. Levá ás krypty po-
sud jest prázdna a pojme aspo ješt ti
rakve, rovnž pak nezastavena jest pro-

stední prostora, pod náhrobní deskou.

Hned po pohbu dne 1. dubna ped
polednem byla hrobka arcibiskupská od
dlník sv. Vítské Jednoty uzavena no-
vým náhrobním kamenem z rudého mra-
moru, a spáry zasypány pískem. Ve staré,

vloni poškozené náhrobní desce bylo za-

dláno pt mosazných štítk s erby pti
arcibiskup posud zde uložených, kteréžto
znaky s novým šestým štítkem znova sem
dány budou.

Nežli rozlouíme se s památnou kaplí

touto, postjme ješt na míst ped stupni
k ní v ochozu. Zde jest celá ada hrob,
jichž kameny dávno již vyšlapány a po-
zdji odstranny byly. Ješt ped 50 lety

bylo možno peisti na jednom z nich
nápis „Anna estická z estic," a na ve-

dlejším slova „Urozený a statený rytí
Vilím Pech z estic na eštících." Vedle
tohoto náhiobníku, dále k vysokému kru,
ležel kámen 6 stop 1 palec zdélí, 3 stopy
3 palce zšíí, se zbytky nkdejšího erbu
s odznaky pontifikálními, kterýžto náhrob-
ník, nyní peražený, leží prozatím ve skla-

dišti vedlé vysoké vže, nkdejší to kapli
nejsv. Trojici, budoucím jižním kídle lodi

kížové. Na tomto míst v ochozu ped
kaplí Pernštýnskou, odpoívá slavný vla-

stenecký djepisec eský Tomáš Pšina
z Cehorodu. Nápis na náhrobním jeho ka-
meni znl dle Beckovského (v pevodu
eském): „Léta 1680 dne 3. srpna ze-

mel v Pánu vysoce dstojný a urozený
pán Tomáš Pšina z echorodu, pán na i

Oboišti, biskup Samandrienský, tohoto
metropolitního chrámu dkan, kanovník
Vyšehradský a Litomický, Jeho cis. král.

milosti rada a palatin, maje života svého
rok 51 a knžství 27." „Bylt muž roz-

šafný, zbožný, djepisec svou dobou na
slovo vzatý, tohoto chrámu dobrodinec
vzácný a dvou oltáník zakladatel." Po-

chvalný tento dodatek dal do kamene
vrýti nejvyšší purkrabí Bernard Ignác
hrab z Martinic.

Ejhle, jaké písmo vzácných pamtí
z minulosti lpí v tomto vznešeném cnrámu
na obmezenó prostoe, kterou poutník n-
kolika kroky vystihuje ! *)

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

Podává Frant. Vacek.

(Pokraování.)

Pochybovati nelze, že do ech pi-
cházeli ze zemí Franských hlasatelov ueni
Kristova. Dosti možná, že se to dálo zhusta
v dob, o které mluvíme. Avšak Cechové
nehrub rozumli kázaní cizincv a nauku
sob pedkládanou nechtli a nemohli si

oblíbiti. Mli zajisté dobrou toho zkuše-
nost, kterak poddanstvím hledí menší ná-
rodové tam, odkud byli pijali nové nábo-
ženství. Ke Slovanm Polabským zanesli

Frankové netoliko kíž nýbrž i žezlo a

když ped tímto se hrozíce, onomu ne-
chtli se klanti, bylo jim zakoušeti ostí
mee v míe vrchovaté. Missionái, tuším
že z diecóse Rezenskó, pece njakou víru

nalezli v echách obzvlášt na hranicích
zemských a v okolí Chebském. Proto asi

pokládalo se tenkráte Chebsko za ást se-

verní župy (Nordgau) Bavorské a zízena
v nm marka proti Cechm, jakož již díve
založena byla v Durinsku marka proti

Srbm. Ob marky sloueny byly v jedno

•J Tomkv Dj. Prahy I. 231. II. 87.

89. III. 171. V. 129. Pešinv Phosphorus 351.

388. Giuckseligv Prager Dom 81. 106. Am-
brosv Dora zu Prag 165. 166. Sedlákovy
Hrady í. 38. 41. Malého Vlastea. Slovník

606 -609. Beckovského Poselkya I. 170. II.

222. III. 75. 76. 515. 516. Ant. Honsátka

Metropol. Kirche St. Veit 1835. Frindova Ge-
schichte d. Bischófe 278. Dra. Borového Dji ny

diec. Prž. 414. Ústní sdlení p. konservátora

Frant. Beneše. Nákres hrobky ve stavitelské

kancelái^ sv. Vítské Jednoty. Otisk náhrobního

kamene Šternberkova v mstském archivu.



270

r. 870. Na dstojenství markrabské obou
pomezních hrabství povýšeni byli vynika-
jící lenové rodu Babenberského. *)

Ohlédneme-li se na okamžik po Mo-
rav, neujde pozornosti naší, že tam zná-
mo bylo kesanství již od pobytu Arián-
ských Herulv a nástupc jejich Longo-
bardv ke konci 5. století. Zdali ujalo se
i mezi Slovanskými obyvately, nesnadno
rozhodovati. Za panování Samova pidru-
žili se Moravané k echm a po smrti
jeho vztahovala se samostatná íše jejich
pes eku Yáh až k Tatrám. Aby pak
mohli pokojn držeti kraje Podunajské,
jichž dobyli sob na Avarech, poddaných
Karla Velikého, pokoili se knížata Mo-
ravská Frankm r. 803 a stali se many
íše jejich. Kníže Mojmír jsa kesanem a
pokojným manem císae Ludvíka Pobož-
ného, utvrzoval pedevším vnitní moc
svého panství. Za tou píinou staral se
po vli panovník Franckých o ádné zí-
zení církve Moravské. Jestliže pravá jest

bulla papeže Eugenia II. z r. 824 - 826,
obnovil týž otec kesanstva arcibiskupství
Laureacké a položiv sídlo arcibiskupa
Urolfa do Pasová, podídil mu tyry bi-

skupy: ve Vídni (Faviana), Olomouci
(Speculum Julii), v Nite a ve Starých
Hradech (Vetvaria). Avšak dobrá vle a
pání papežovo minulo se úinkem. Biskup-
ství nedávno jmenovaná trvala bu zcela
krátkou dobu, bu ani vbec nebyla zí-
zena. Obávali se tuším Moravané, aby po-
slušenstvím biskup Nmeckých nebyli
pipraveni o poslední zbytek národní svo-
body a snad i pirozené ei Slovanské
nemusili se odíci.*)

Máme za to, že i v Cechách ozývali
se hlasové, aby náboženské pomry v ze-

mi byly upraveny. Z toho, co svrchu po-
vdno, jest na bíle dni, že uprosted sto-

letí 9. nebylo kesanství Cechm vcí ne-
známou

; ba naopak odvažujeme se tvrditi

;

veliká ást národa znala náboženství ke-
sanské a jestliže vn nepiznávala se

k nmu, zááady uení Kristova byly již

vštpovány do srdci jejích. Píina dle-
žitá zdržovala echy, aby ochotn a ra-

dostn nevešli do svazku církve katolické.

*) Dr. Schindler: Der hl. Wolfgang, str.

72 n. — Eger und das Egerland 1845 1. str.

16 nn.

**) Palacký I. 1. str. 123 nn. — Schindler:

Der hl. Wolfgang str. 78 n. — Sborník Vele-

hradský III. str. 60.

Hlásiti se k církvi mohli toliko prosted-
kem Frankv, nebo Karlovci jako osidlem
obesteli zemi eskou, jsouce pány všech
národ kolem ech. Jakožto ochráncové
(patricii) církve sv. mli panovníci Frantí
rozhodné slovo u dvoru papežského a vlivu

svého užívali k mnohým pechmatm
v záležitostech vlády církevní i svtské.
Té doby ustálil se zvláštní význam slova

kesanství (christianitas), jakož vidno ze

souasných památek písemných. Jím ne-

oznaovala se tak pravá víra lidem vští-

pená jako spíše hierarchické zízení men-
šího i vtšího okresu církevního a poslu-

šenství vících vi duchovní vrchnosti.

Než tím není ješt tehdejší význam ke-
sanství vyerpán. Kdo podrobil se církev-

nímu zízení v íši Francké a vkolí,
musil i císae uznati netoliko za svtskou
hlavu církve ale i za pána svóhov A po
takovém kesanství není divu že Cechové
netoužili.*)

Poteba církevního organismu stávala

se v echách ím dále tím naléhavjší.

Mezi rozpaky, kterými zmítáno bylo pe-
devším panstvo a tuším mezi spory z toho

vzešlými, ne^-li z jiných píin, vybralo
se 14 pán eských uprosted zimy a dvou
rokv 844 a 845 ke králi Ludvíkovi N-
meckému a byvše i s družinou dobe pi-
jati, pednášeli touhu po náboženství ke-
sanském (christianam religionem deside-

rantes). Ludvík dal je poktíti v oktáv
Zjevení Pán r. 845. Nepravíme, že se to

stalo v Režn, nebo letopisy Fuldenskó
0 místu se nezmiují a král Ludvík mohl
1 jinde urozené proseb niky pijati. Avšak
i proti pozdjším zprávám, že se to stalo

v Režn, nelze nieho namítati; naopak
snáší se udání to s domnnkou naší, že

pánové eští k pímluvám Rezenských
missioná vydali se na cestu ke dvoru
královskému, aby osobn setkali se s Lud-
víkem a povolností svou vyprosili si ja-

kýchsi milostí. Když pak pivedli sebou i

družinu (cum hominibus suis, t. j. pod-

dané), nebyla asi sídla jejich vzdálena hra-

nic Bavorských, nebo asu zimního z pro-

sted ech sotva by kdo vedl eled a pod-
dané ke ktu až do Rezna. ana doma bez

obtíže mohla poktna býti. Jestliže z Cheb-
ska pocházeli páni v Režn za kest žá-

dající, nazval je spisovatel letopis Ful-

denských právem echy, akoliv již Nmce
poslouchali. Jmenovati je vévody, jako to

*) Sborník Velehradský III. str. 83 n.
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iní spisovatele Nmetí, nebude^ trvám
žádný soudný djepisec, ježto v Cechách
nikdy tolik vévodv ani nebylo a užil-li

pece pvodce letopis Fuldenských slova

„duces," neml na mysli mocné vévody,
nýbrž spíše pány v ele etného prvodu.
Zvláštnímu ostrovtipu jest piísti, že n-
kteí i jména vévod znají a sídla jejich

najisto stanoví.*)

Odtud djepisci ve dva tábory se dlí.
Nkteí pikládají velikou ba nejvtší váhu
události, o které práv jsme jednali, kouce:
„Mezi jinými následky i to z nho (po-

ktní 14 Cech v Režn) vyplynulo, že
až do zaražení Pražského biskupství Cechy
poítány byly celé k Rezenské diecési."**)

„Tehdejšímu biskupu Baturikovi (817 —
848), jenž bezpochyby sám pedsevzal po-
svátný kest, uloženo bylo, aby jal se oby-
vatelstvo zem eské cviiti v náboženství
kesanském. I propjil k tomu poslání
(jurisdictio, missio) knžím, které sebou
poktní velmoži do ech pibrali. Proto
náležely Cechv od té chvíle k diecési Re-
zenskó za 128 let, až s vlí sv. Wolfganga
dostalo se jim vlastního biskupa." ***) D-
jepisci, kteí takto soudí, nemohou však
výroky své doložiti le tím, že tvrdí, kte-

rak památný skutek poktní 14 pán
eských jest jediný, historicky ztvrzený a
pro vzácnost svou i na výsost dležitý.
Dležitosti, trvám, nebude mu nikdo upí-
rati a z toho, co svrchu eeno, jest jisto,

že páni poktní na rozkaz krále Ludvíka
uznali svrchovanost Nmeckou nad sebou
a souhlasili s tím, aby obvody panství je-

jich pivtleny byly k diecési Rezenské
Avšak o ^pipojení zem eské celé k bi-

skupství Rezenskómu nemže býti ei,
nebo domyslu tomu na odpor jest djepis
aneb lépe eeno události let následujících.
V srpnu r. 846 podnikl král Ludvík vá-
lenou výpravu proti Mojmírovi Morav-
skému a složiv jej s kesla vóvodského,
pikázal panství jeho synovci Rastislavovi.
Na zpátení cest skrze zemi naši oboili
se Cechové na vojsko královs- é a majíce za
vdce vévodu zemského, málem by byli
Ludvíka zajali. Tot nejlepší dkaz, že
král Nmecký ml nehrub mnoho pátel
v echách mezi šlechtou a že 14 man

*) Srvn. Palacký I. 1. str. 126 n. —
Sborník Velebr. II. str. 160 nu ; III. 84, 86 n.

**) Palacký I. 1. str. 127.
***) Viz lánek Ginziav „Bohrnen" ve

Sborníku vydaném od Wetzra a Welte.

jeho v Nmcích poktných tvoilo pece
nepatrnou menšinu velmož eských. Ná-

sledovala ti leta válená, ve kterých ztratil

tuším Ludvík i poddanství onch 14 pán
eských a uinil neslavný mír s udatný-

mi vítzi, kteí mu od té doby niím více

nebyli povinni. *)

Ti, kteí tvrdí, že „až do Spytihnva L
(890-912) echy v žádném spojeni s diecési

Rezenskou se nenalézaly," **) užívají alespo
dkazu negativního, aby dovodili pravdu
slov svých. „Nemáme ni jediného dokladu
historického, který by tomu nasvdoval,
že echové od missioná Rezenských na
víru byli obráceni aneb že by Rezenští

biskupové ped zaátkem 10. století byli

jakousi církevní pravomocnos v echách
provozovali." ***) Ve všech zemích kesan-
ských zachovali vící vdnou pam ob-
tavých a horlivých mužv, kteí praotce

jejich pivedli k poznání víry Kristovy.

A echové, ušlechtilý kmen vnímavého
Slovanstva, zapomnli se dokonce nad do-

brodinci svými v ohledu duchovním ? Cír-

kev Virzburská blahoslaví sv. Kiliána,

biskupa Irského a soudruhy jeho, že roz

šiovali evangelium na bezích Mohanských,
akoli byli cizinci, a v církvi eské, vy-
jímaje Chebsko, nedochovalo by se ani

povsti o psobení nežistných hlasatel
uení Kristova píchozích ze sousedních
Nmec? Ba co více, ani Nmetí kroni-

kái nepoznamenali nieho o innosti bi-

skup Rezenských v echách ped koncem
9. století. Vše to nasvduje tvrzení svrchu
eenému,

y
že zem eská r. 84Ó nebyla pi-

dlena k Reznu, nebo bylo by kárati teh-

dejší arcipastýe z neinnosti a netenosti,
když nieho nepodnikali na rozšíení ná-
boženství kesanského v Cechách, na zú-

rodnní vinice Pán v kraji tak požehna-
ném. A kterak by mohli byli zdárn úin-
kovati, když nezískali si ani knížete zem-
ského, jehožto píklad následovali zajisté

pemnozí velmoži a nejvtší ást poddaného
lidu

?

v Jestliže nkteí páni eští piklonili
se k Reznu a králi Nmeckému, vykávali
ostatní chvíle píhodnjší, aby bez poru-
šení svatých práv národních mohla zízena
býti v zemi jejich církev kesanská, ná-

*) Palacký I. 1. str. 128 nn. - Sborník

Velebr. IL str. 181.

**) Borového : Djiny diecése Pražské str.

2. — asopis kat. duchov. 1^85 str. 185.

***) Borového Djiny diecése Pražské str.

In. — Sborník Velehr. III. str, 87.
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ležit spoádaná a pece na Nmcích ne-

závislá. Ano v tom, co tuto v krátkosti

uvedeme, spatiti lze positivní dkaz, že

echy nehledly k diecési Bezenskó hned
po r. 845. (Pokraování.)

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Pokraování.)

IX.

Akoliv ani oka v noci nezamhouil,
pece velmi asn vstal. Sedl si do stolice

a díval se na ulici pemýšleje o Katein
a neštstí, jež je všechny eká.

Jako stroj oblékl se chtje nkam vy-
jiti; ale bylo ješt tak asn! Kam mohl
jiti ? Nebyla s ním všude táže úzkostlivos ?

Sedl si blíže k oknu a byl pohížen
v myšlenkách. Najednou tloukl nkdo na
dvée a píjemný hlásek na volal: „Ši-

mone, nespíš? Vsta, maminka ti nco
chce, rychle poj sem!" Zdálo se, jakoby
se jeho sestika neho strachovala, nebo
se jí hlas tásl. 44

„Co to znamená Aninko ?" tázal se

kráeje do vedlejší svtnice.
„Simone," zvolalo dít, utírajíc si slzy

z oí, „dnes v noci u Kateiny vyhoeli!"
„Vyhoeli dnes v noci!" opakoval po-

dšen mladík. „Kdo pinesl smutnou zprá-
vu tu? u

„Zelenáka, která jest u nás v ku-
chyni, poj brate dol."

Šimon letl po schodech a obsypal ze-

lenáku otázkami. Vypravovala mu všechno.
Dv hodiny po plnoci byl náhle „Zele-
ný Kout" osvtlen neobyejnou záí. První,
kdo se probudili - a mléka také byl mezi
nimi, vidli s hrzou, že dm pana Ver-
hoevena jest všecek v plameni. Byl také
velký vítr, velká zásoba sena a slámy na
pd se ihned chytla, za chvíli byla i sto-

dola a všechna vedlejší hospodáská sta-

vení v plamenech. Ohe se tak rychle
rozšíil, že Verhoevenovic tém nieho
nezachránili. Všechno namáhání ohe uha-
siti bylo marno. Chlévy, stavení, stodola,

zkrátka vše do základ vyhoelo ; k i

všechny krávy byly pod zboeninami za-

sypány. A tak Verhoeven všeho co ml,
v jedné noci pozbyl

;
nebyl pojištn

!

„Byla jste u toho ženo?" tázal se

íimon.

„Ano, byla jsem u ohn skoro ti ho-
diny."

„Co dlali Verhoevenovic?"
„Mžete si pomysliti, že nevdí si

rady, všichni plakali."

„Vidla jste také Kateinu?"
„Ovšem, sama jsem ji zavedla k tet,

která má obchod v semenech zde v mst."
Šimon rychle potom odešel. Ale na

cest tak nespchal, nebo se velmi asto
zastavoval, pemýšleje a smutn hlavu
svšuje. Mluvil k sob: Pro pak mne
osud práv nyní tak krut pronásledoval ?

Nkolik dní díve mohl jsem Verhoevenovi
íci: „Nermute se, jdu vás zachrániti;

mám dosti penz, vracím vám všechno, co

vám zhoubný ohe zniil. Ale nyní jsem
také tak chd a snad sám podlehnu pod
tíží svých dluhv. Ach ! jedna nulla mže
míti hrozné následky ! Co asi dlají v „Ze
lenóm Kout?" Nemohu jim pinésti než
pouhá slova, co zatím Isidor . . . Obraz
protivníka vynoil se mu ped oima. Ve
ztrát své bezpochyby také rodie Kate-
iny spoléhali na pomoc Isidorovu. A chu-

dák Šimon nemohl pomoci.

Uvažuje takto pomalu se blížil k „Ze-
lenému Koutu" a byl všecek rozrušen
vcházeje do krámu paní Kostersovó, u níž

práv byl jakýsi jinoch.

Poznavši ho zvolala : „O pane Šimone,
jaké neštstí!"

„Ano, paní Kostersová, hrozuó ne-

štstí, jest zde Kateina?"
„Ano, ve vedlejší svtnici, ubohá

pláe."
„Mohl bych s ní mluviti?"
„Pro ne ? Potšte ji, prosím vás pane

Šimone." Zavedla ho do sín vedlejší, kde
Kateina sedla u stolu a hoce plakala.

„Kateino," oslovil ji, „veliké neštstí

t potkalo ; ale bu ujištna, tvoji pátelé
jsou tak nešastni jako ty."

„Dkuji Šimone, za soustras," odpo-
vdla. „Dobe vím, že zpráva o našem
neštstí vás dojala." A znova zaala
plakati.

„Nuže, drahá Kateino, potebí ti bo

jovati proti zlému osudu. Jest v pírod
již zákonem, že lovk jest jen její hra-
kou. A nebudeš li veselejší, uškodíš jen

svému zdraví."

Cítil, že mu Kateina tiskla ruku,

emuž se velmi divil, ale nic na sob
znáti nedal. „Tvé neštstí jest veliké,"

pravil, „a dobe vím, že láska k rodim
ti je iní ješt bolestnjším ;

ale ty díve
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tak odvážlivá, ustála bys v boji a zamítla
všechnu útchu?"

„Útchu pro mne," zvolalo mladé
dve hlasem smutným, jehož pízvuk roz-

rýval srdce Šimonovo; „útchu pro mne,
pro mne útchy není."

„Ale, milá Kateino," perušila ji teta,

„nemluvíš jako kesanka. Pán Bh dal,

Pán Bh vzal, budiž jméno Pán pochvá-
leno.

"

Dve neodpovídalo, ale stále slzelo.

„Bda!" pravil Šimon, „život bych
s radostí dal, kdybych od tebe mohl od-

niti kalich utrpni; kdybych ml peníze,

všem bych vám pomohl z této pohromy.
Pedevírem jsem ml asi dvacet tisíc zla-

tých ; ale nešastnou náhodou jsem všeho
pozbyl. Nyní nemohu pro tebe nieho
uiniti

;
jsem chudším než jsem byl díve.

Nemohu se do boje odvážiti; neopouštím
však bojišt a myslím, že mi Bh pomže."

Tu uslyšeli, že nkdo vkroil do krá-

mu a proto paní Kostersová odešla a na
nkolik okamžik zanechala mladé lidi o
samot.

Chvíli bylo ticho, až dve eklo ža-

lostn k jinochovi: „Šimone, mohu li pak
radovati se z tvé potchy? Su sám, ne-
mám-li páti si smrti: svolila jsem ku
svatb s Isidorem !"

„Svolilas!" opakoval mladý muž roz-

ilen.
„Ano, svolila jsem," naíkala si, „za-

vrhla jsem naši lásku
;
pijala jsem osud,

jehož se dsím, ale nemohla jsem jinak
jednati. Rodie jsou na mizin, všeho po-
zbyli, nemají v pravém smyslu slova ni-

eho. Lékárník jim nabídl jakýsi dm,
koupil kon a krávy, jenom pod podmín-
kou, že si vezmu Isidora. Nyní jest všechno
rozhodnuto ; musím zapomenouti na všech-
no, o em jsem po více let již snívala

;

ba mám zapomenouti, že jsem t kdy mi-
lovala."

Simon, znien poslední ranou, obrátil

se a zakryl si obliej rukama, nemoha ani
slova promluviti. Tásl se na všech údech
a nohy pod ním klesaly. Tato neoeká-
vaná zpráva, která mu jeho život zniila
a nadji v šastnou budoucnos odala,
najednou zlomila všechnu jeho sílu a
odvahu.

Dve dojato jeho nevýslovným žalem,
vrhlo se ped ním na kolena a zdvihalo
k nmu prosebn ruce : „Odpus, pro Bh
odpus mi Šimone!" volala, „cítím, že ti

zasazuji ránu smrtelnou, ale mohla jsem

rodie odsouditi k žebrot. Díky, že mne
neobviuješ!"

Zdvihl pítelkyni a ekl jí odhodlan

:

„Obviovati tebe, toho nikdy neuiním.
Jsme oba stejn nešastni, jenom ješt
strpení, doufejme ! Smutno zapomenouti
na všechnu svou pekrásnou a pemi lou

minulost Bu rozumná Kateino, vyplni-

las svou svatou povinnost, zachránilas

rodie."
Paní Kostersová pišla do svtnice a

pravila, ,že picházej í^rodiové Kateiny. "

„Rychle odejdi, Šimone!" volala ú-

zkostliv Kateina. „Zapome na mne;
pokusím se také na tebe zapomenouti;
nebo až budu manželkou Isidorovou, mu-
sím mu býti vrna a oddána, by mi i

srdce bolestí pukalo."

„S JBohem Kateino, s Bohem, na
vždy!" Šimon odcházel ze svtnice, zdrcen

a skoro na kraji zoufalství.

Z poátku šel do msta; ale jak pi-
šel k zevnjšímu náspu hradebnímu, obrá-

til se v levo a šel do lesa, ve kterém
dlouho bloudil Život ho více nelákal;

všechny sny mládí tak najednou byly zni-

eny pro vždy! Kateina si vezme Isi-

dora! Pijala ruku hrbatého a škaredého

muže, který u všech vzbuzoval jen odpor.

Nebohé dve, po boku takového lovka
mlo žiti a býti šastno?

O takových vcech pemýšleje roz-

plakal se, ale pojednou se zaškaredil. Vi-

dl Isidora ped oltáem, jak se radostn
usmívá, a mní snubní prsten s Katei-
nou; nenávidný ženich smál se, nebohá
Kateina plakala.

Když se tak asi hodinu, ani nevda
kde procházel, nohy zanesly ho k místu,

kde stoka Herenthálská vodu vydávala do

mstských valv. Šimon se chvíli díval

na laškující vlny a více a více se k ní

pibližoval. Voda dlajíc stále víry a sp-
chajíc ku pedu zdála mu se býti jakousi

tajemnou mocí.

Najednou se úsmv objevil na jeho

tvái a ani nevda, byl již u samé stoky.

Avšak náhle v jeho duši zasvitlo. Hlasit
vykikl a rychle utekl z osudného místa.

Procházel se ješt chvíli, aby zapudil o-

šklivó myšlenky ze svého srdce.

Pak pravil sám k sob : „Životní má
úloha není ukonena. Mnozí mne ješt
milují a mohu doufati ve štstí. Mám
matku, sestru ! Kéž mi láska jejich dodá
více odvahy. Snad nabudu síly a zastanu
všechny své povinnosti!"
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Spchal z lesa ven a brzy picházel
k mstu, stále opakuje: Nebohá Kateina

!

Tak došel ješt dosti asn do „Dlouhé
ulice." Když picházel k svému domovu,
videi ped nim státi jakýsi koár. Když
pišel blíže poznal, že jest to povoz pana
Waterschoota ?

Vskutku jeho ochránce sám práv
z koáru slézal a uvidv Šimona smál se

a oi mu radostí záily. Vzal Šimona za
ruku a táhl ho do domu, povídaje : „Šimone,
zavete mne do své písárny; chci vám
nco velmi dležitého íci."

„Nco velmi dležitého?" tázal se Ši-

mon odemykaje písárnu.

„Dobré zprávy došly, drahý píteli,

velmi dobré a šastné zprávy."
„Pro Bh, mluvte pane

!

tt volal mladý
muž, a v jeho duši zableskl se paprslek
nadje.

„Nemohu
;
jsem rozilen ; sednme si

radji."

„Již se tesu zvdavostí;" koktal
Šimon.

„Chcete zvdti, pro jsem tak vesel?
Šimone, nevíte jaké zprávy do rána pišly ?

Anglie odepela navrátiti ostrov Maltu;
válka jest prohlášena."

„Válka jest prohlášena!" opakoval Ši-

mon tesa se, jakoby nechápal, že zpráva
ta rozradostniti mže jeho ochrance.

„Což nechápete milý píteli," zvolal

kupec, „že jste následkem této zprávy
zbohatl?"

„Zbohatl, budu bohat?" volal mladík
mysle na „Zelený Kout." „Kéž byste mlu-
vil pravdu."

„Jest pravda; káva stoupla o 12 krej-

carv."

„O 12 krejcarv; iní pi pti stech

balíkv ..."
„Pi pti tisících balíkv chcete íci,

milý
v píteli ! máte asi 62 tisíc výdlku."
Simon podlehl svým citm a chvíli

nebyl ani slova schopen. Dva a šedesát
tisíc zlatých, ^zvolal, není možná, nesním ?

„Nesníte Šimone
;
jest to pouhá a irá

pravda."

Jinoch rychle vyskoil a pozdvihuje
sepjaté ruce k nebi, modlil se: „O Bože,
jak jsi dobrý, jak jsi mne zachránil, bu
se mnou stále!"

Vzal ruku svého ochránce a ekl mu

:

„Díky za vaše pispní! Tak prodám-li
nyní kávu, získám 62.000 zlatých. Jak v o-

kamžiku jsem zbohatl! Dm pana Verhoe-
vena shoel, jeho dcera, kdysi má nevsta,

má si vzíti lovka, jehož nenávidí. Po-
nvadž lékárník chce pomoci rodim, má
býti ruka dcery odmnou. Snad tomu nyní
zabráním. Potebuji jen mnoho penz.
Rate odpustiti, odejdu a ihned všechnu
kávu prodám."

„Bloude, neite to, cena kávy ješt
stoupne."

„Ale, kdyby klesla na novo! Ne již

jsem dosti vydlal. Aspo vysvobodím ješt
dnes pítelkyni a uiním ji šastnou. Ne,
prodám ihned kávu, nebudu ani okamžik
déle ekati."

„Tak dobe, je-li tomu tak, prodejte
ji mn. Dávám vám za všechnu kávu 62000
zlatých istého výdlku."

„Jak jsem vám povden, ale pote-
buji ihned penz. Kdybyste byl tak laskav
a dal mi nkolik tisíc zlatých !

"

Kupec se na udiven díval: „Jak si

pejete, drahý píteli ! Ale bezpochyby jste

ve svém zmatku zapomnl, že máte v po-

kladnici ješt nkolik tisíc, abyste mohl
úmysl svj provósti."

Mladík udeil se do ela: „Kde pak
jsou mé myšlenky?" volal. „Myslil jsem,

že jsem všechno ztratil a tak jsem na
všechnu hotovost zapomnl."

Po tchto slovech otevel pokladnici,

naplnil kapsy se zimniní rychlostí penzi
a dlužními úpisy a ekl svému ochránci

:

„Pane, byl jste mi otcem, prokažte mi
ješt jednu službu. Jsem tak dojat, zem
mne pod nohama pálí; dovolte mi odejiti.

A až budu pry, sdlte prosím vás opatrn
matce, jaké štstí nás potkalo. Ale ne
náhle, nýbrž pomalu, nebo kdybyste
všechno najednou ekl, snad by se jí mo-
hlo nco státi. A nyní bute zdráv, na
shledanou !"

Ale ihned vrátil se a zvolal: „Pane
Waterschoote, prosím vás, prokažte mi
ješt službu, pjte mi na pl hodiny koár."

„Vezmte si jej," odpovdl kupec.

„Jest pkné poasí ; až s vaší mafckou pro-

mluvím, pjdu pšky dom."
Šimon ukázal vozkovi cestu, kudy

k paní Kostersovó jeti má a slíbil mu od-

mnu, aby jen koní nešetil.

Koí švihl do koní a tryskem ujíždli.

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. Vysoce dst. kapitolní Kou-

sisto naídila za píinou sucha, které po delší
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dobu již panuje a výtžek letošní sklizn ohro-

žuje, aby všichni knží svtští i eholní od

nynjška až do té doby, kde vydatné dešt na-

stanou, pipojili ku každé mši sv. k ostatním

pedepsaným modlitbám kollektu „ad petendam

pluviam." Táž modlitba budiž v jazyku mater-

ském též pi far ní mši sv. a odpoledne pi po-

žehnání s vícími spolen konána. Mlo-li by

sucho ješt dlouho potrvati, ponechává se dst.

duchovním pastým na vli, kteí bez toho

již na mnohých místech zvláštní pobožnosti za

tou píinou konali, aby dle poteb místních

též veejné prvody nel výstav nejsv. Svátosti

oltání na vyprošení úrodného dešt zaídili.
*—* Nov jmenovaný nejd. p. arcibiskup

Pražský Frant. de Paula Schoenborn narodil

se dne 24. ledna 1844 jakožto tetí syn Ervína

íšského hrabte ze Schoenborn, který dne

12. ledna 1881 zemel. Matkou nového pana

arcibiskupa jest hrabnka Kristina z Bruhl.
Oba rodiové vynikali výtenými ctnostmi a po-

žívali vysoké vážnosti u lidu. Paní hrabnka
Schoenbornova až dosud jest dobroditelkou

pražské chudiny. Gymnasijní studia skonil Frant.

hrab Schoenborn r. 1863, složiv zkoušku zra-

losti s vyznamenáním na malostranském gymna-
siu. Vychovatelem jeho byl nynjší editel mst-
ské spoitelny pražské p. Skopec a intendant

hrabcího domu p. Zvina. Po ukonených
studiích právnických ml se vnovati diplomatii,

než r. 1866 vstoupil do vojska. Súastnil se

jako dstojník u 6. pluku kyrysník bitvy u

Náchoda a po válce vrátil se zpt ku svým
studiím právnickým, jež r. 1868 ukonil. Rok
na to odebral se do Inšpruku, aby se tam v-
noval theologickým studiím. Roku 1873 dne

12. srpna byl na knze vysvcen od zvnlého
nejd. p. kardinála a slavil svou primici v Pe-
šticích dne 15. srpna t. r. Po té odebral se

do íma, kde v akademii pro šlechtice složiv

rigorosa povýšen za doktora bohosloví. Pak
byl 5 let kapl. v Plané, ti leta vicerektorem

v seminái pražském a jeden rok rektorem.

Dne 22. srpna 1883 jmenován byl od J. Veli,
biskupem Budjovickým

; 28. záí byl sv. Otcem
per breve prekonizován, 18. listop. konsekrován
a 25. listop. v Budjovicích inthronizován. —
Ad multos annos Deo propitio!

*—
" Slavnost Velehradská. Na mnoho-

stranné pání poádán bude k svátkm dne 28.

a 29. ervna t. r. opt poutnický vlak na Ve-
lehrad. Zvláštní vlak vyjede dne 28. ervna
ráno o 7. hod. z nádraží státní drahý. Vdcem
bude vys. dst. p. kap. viká Ant. Hora, jehož

provázeti bude vys. dst. p. kan. dr. Kl. Borový.
Jízdní lístky mají jak pi prvním vlaku platnost 6
dn. Poutníci, kteí hned po vykonání své po-

božnosti cestu zpátení nastoupiti míní, mohou

k této použiti osobního vlaku, který dne 29.

t. m. veer z Uh. Hradišt vyjíždí, a s kte-

rýmž by dne 30. t. m. ráno k 7. hod. do Prahy

pibyli. Ostatní úastníci v této pouti, kteí

6. denní platnost lístku jízdního využitkovati

chtjí, mají píležitost krásné okolí Velehrad-

ské seznati, výlet na staroslavný hrad Buchlov

podniknouti, pi zpátení cest v Kromíži
kn. arcib. zámek s pekrásnou zahradou spa-

titi a dále Olomouc navštíviti. Jízdní lístky

mají platnost od 28. ervna až vetn do 3.

ervence a jsou, jakož i lístky legitimaní v

záložn Sv.-Václavské (I. etzová ulice 223)
a v kancelái komitétu (III. 365) Schónbornv
palác k dostání. Jízdní lístek z Prahy až do

Uh. Hradišt stoji pro 2. t. 11 zl. 56 kr.,

pro 3. t. 7 zi. 72 kr. Pihlášky pijímají se

každodenn
;
pro všechny poutníky, kteí se do

18. ervna pihlásí, obstará komitét pohodlné

písteší a dle pání i píležitost. Nutno však

brzké pihlášení, o které komitét snažné žádá.

*—* Pobožnost 40-hodinPá jkoná se od

16.—19. ervna u sv. Petra na Poií, od 20.

— 23. t. m. u sv. Ignáce a od 24.— 27. ervna
u Panny Marie Vítzné u bývalých Karmelitán.

literární oznamovatel.

*—* „ Vroucí ctitel nejsv. Svátosti oltání. u

Modlitební kniha zejména ze spis sv. Alfonsa,

uitele církevního vážena, se zvláštním zetelem
k národu esko-slovanskému uspoádal Frant.

Hašek, knz kougregace nejsv. Vykupitele.

V Praze 1885. Tiskem a nákladem kn. are.

knihtiskárny. — Dílo toto jest pohrobné, nebo

záhy zesnulý p. spisovatel dokonení jeho se

nedokal. V posledních dnech svého života

stále o nm mluvil a vyzýval, aby v arcib.

knihtiskárn si pospíšili, by modlitební knihu

ješt spatil. Tímto spisem postavil si vzácný

pomník, nebo zesnulý jím stále bude mluviti

k vroucím ctitelm nejsv. Svátosti oltání zvlá-

št k tm, kteí milují tyicetihodinnou po-

božnost. P.Hašek uinil poátek v uveejování
spis sv. Alfonsa jazykem eským, aby náš

lid vdl, jak vzácným uitelem církev, a veli-

kým svtcem zakladatel Redemptorist byl.

Nemoha uveejniti delší spisy sv. Alfonsa, ale-

spo jako pilná velka z nich to nej lepší sebral

a v eské roucho odl; ehož dkazem jsou

všechny modlitební knihy od nho vydané
zvlášt pak tato, k terá tak nadšen psána jest,

že všude úctu k nejsv. Svátosti roznítí a

rozhojní.

*—* „Knížeka o vné moudrosti
,

u se-

I

psána r. 1341 s pipojenými životopisem bia-
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hosl. Jindicha Suzona z ádu dominikánského,

jenž tuto knížku byl sepsal. V eské ei po-

dává P. Angelus Lubojacký, knz t. ádu.

V Praze 1885 nákladem Cyrillo-Methodjského

knihkupectví (G. Franci.) Cena 64 kr. Jak

známo byl Jindich Suzo jedním z nejvtších

mystik, kteí se pouze rozjímání a nazíravé

modlitb oddávali. Zesnulý kardinál Vratislav-

ský Melichar Diepenbrock tak si vážil blah.

Jindicha Suzona, že se postaral o nové vydání

života téhož svtce, z nhož výatkem jest

tato knížka. Podobá so namnoze proslavenému

spisu bl. Tomáše Kempenského „O následování

Krista P.,
u proto bude zbožným duším vítanou

pomckou na cest k dokonalosti.
*— * „Posvátn kazatelny" roníku dva-

cátého druhého svazky kvtnový, ervnový a

ervencový vykazují rozmanitá a pkná kázaní

i ei duchovní pi rozliných píležitostech

konané.
*— * „Vdce ke ctnosti a zbožnosti/ po-

kynutí a nauení mládeži kesanské od Msgn.
Segura Dle pevodu nmeckého zeštil Jan

Dobrý, knz diecése budjovické. (Ascetické

bibliotéky ís. 18.) V Brn 1885. Tiskem a

nákladem benediktinské knihtiskárny v Brn.
Cena 80 kr. r. .

:>—* „Kviti z luh slovanských.
11 Nasbíral

J. Ježek, katecheta pi c. kr. vyšší reálce

Pražské. Sešit II. Zábavné bibliotéky ís. 91.

V téže knihtiskárn. Cena 20 kr.

*—* „Katolická mravovéda" pro sedmou

školu gymnasijní. Sepsal dr. Jan Procházka,

katecheta pi cis. král. gymnasii ve Mladé Bo-

leslavi. Schválena nejdst. b. ordinariatem v Li-

tomicích. Byloby záhodno, kdyby tato dobrá

uebnice, která jest struná a asovým pote-
bám vyhovuje, zavedena byla na gymnasiích

eských. Aby vyhovl vznešeným intencím sv.

Otce Lva XIII. vysloveným v památné Ency-

klice „Aeterni Patris" ze dne 4. srpna 1879,
pihlížel dp. spisovatel ku naukám velikého

svtce a prvního uence stedovku Tomáše
Akvinského. Zajisté tato snaha, pouiti mládež

gymnasijní o uenosti a hlubokosti bádaní ste-

dovkého jest chvály a uznání hodna. Díve se

vbec vyuovalo na základ spisu sv. Tomáše,
pro pak by nyní tak díti se nemohlo.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském,
Skutenými vikái byli jmenováni

:

p. Ant. Veselý, far. ve Voticích, pro okres

Votický *

v
p. Frant. Špalek, far. v Msteku, pro okres

Kivoklátský

;

i p. Jan Brichta, dk. v Manetin, pro okres

Královický, a

p. Ant. Prúckner, far. v Beov (Petschau), pro

okres Toužimský (Theusing).

Ustanoveni jsou

:

p. Jan Urbánek, far. Janovický, za far. ve

Velkých Nehvizdech

;

p. Jos. Myška, kapl. Milínský, za far. ve

Vrcholto vicích

;

p. Kamil Janeek, za osobn. kapl. v Plaanech.

Uprázdnná místa:

Kole, fara patr. Jeho Velienstva, od 1. ervna

1885;
Zbirov, kaplanství zámecké patr. p. Josefa kní-

žete z Colloredo-Mannsfeld, od 1. ervna

1885.

V biskupství Litomickém
V Pánu zesnuli

:

p. Hyn. Haase, os. dk. a pens. far. v Mi-

moni, 22. dubna, (nar. v Mimoni 30. pros.

1816, vysv. 25. ervence 1843)

;

p. Jos. Pettrich, bisk. notá, os. dk. a pens.

far. v Kesín, 14. kvtna, (nar. v Tebnici

2. záí 1800, vysv. 27. srpna 1825);

p. Kar. Jan Neusser, bisk. notá a rektor ko-

leje Piaristské v Mostu, 9. ervna 1885,

(nar. v Novém Jiín na Morav 25. íjna

1805, vysv. 25. ervence 1835).

Vyznamenáni jsou

:

p. Thadd. Appelt, far. v Maffersdorfu, jmenován

osob. dkanem

;

p. Theod. Bergmann, katech, v Ml. Boleslavi,

obržel Synodalie.

Ustanoveni jsou

:

p. Krist. Kachler, arcidék. v Polici, za správce

vik. úadu v stídu. Gesko-Lipském

;

p. Frant. Dressler, far. v Kimov (Krima),

za far. v Blatn (Platten)

;

p. Jos. ermák, far. v Jemanicích, za far.

v Ruprechticích

;

p. Aug. Bienert, kapl. v eské Líp, za far.

v Jezvém (Neustadtl)

;

p. Ferd. Tschórner, admin. v Gruntu (Chri-

stofsgrund), za far. tamže

;

p. Václ. Jelenecký, admin. v Blatn, za adnr

v Kimov;
p. Aug. Švoba, kapl. v Rychnov, za admin.

v Jemanicích;

p. Alois Marburg, koop. v Jannwald, za koop.

v Jablonném.

V biskupství Budjovickém.
Jmenováni jsou:

vdpp. dr. Sebastian Brwiner, dr. Frant. Laurin

a dr. Karel Jaenig budjovickými kons. rady.

Uprázdnná místa:

Ploss a Staré Sedlo vypisují se optn do 25.

ervence t. r.

Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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Jubilejní kázaní
na oslavu sv. Cyrilla a Methodje.

Napsal AI. Dostál.

Jest obyejem mezi lidmi, že slaví

památn dny, kdy ta neb ona veliká udá-

lost se stala, že pozorují deseti nebo století

a úhrnený pehled jejich podávají, že o-

slavují i své památné dny, svoje jubilea.

V den úmrtí našeho slavného djepisce
Palackého podnes putují pátelé zvn-
lého ku hrobu jeho, kladouce na nj vnce,
modlitbou vzpomínají na duši zemelého.
Ten neb onen spolek vydává po delším

kratším ase výkaz psobnosti své, osla-

vuje svj vznik. My sami ron slavíme
své svátky, jmeniny a komu údlem za-

stávati dležité postavení na svt, po
tvrtstoletí oslavuje blahodárné své p-
sobení.

My smrtelní lidé slavíme pouze n-
kolika rodní a dejme tomu padesátiletou

innost svoji, dále síly lidské nesahají.

Letos však slavíme památku tisíciletou a

to jubileum sv. Meihodjsk. Letos tomu
práv tisíc let, co v Morav na Velehrad
zemel a pochován byl vrozvst slovan-

ský, biskup moravský, patron eský —
sv. Methodj, letos tomu práv tisíc let,

co víra kesanská u nás byla zakotvena,
.prav tomu tisíc let, co jsme kat. kesany.

Jak významný to pro nás rok — rok
jubilejní! Práv to bylo na nedli kvtnou,
když Method staec stíbrovlasý, posledn
napomíná vící slovy: „Hospodin vyslyš
vždy hlasy vaše a dejž vám pokoj a hoj-

nost ve vaší zemi
;

u dne 9. dubna 88o to

bylo, kdy posledn za Slovany se modlil
sv. Method, kdy smutná zvst rozlétla se

po veškerém slovanském svt, že není na
živu sv. Methoda; tisíc let tomu práv
nyní, kdy nejen národ moravský, ale všicci

Slované od Karpat až k Dunaji slzeli pro

sv. vrozvsta, jehož ústa výmluvná se

zavela na vždycky, srdce dotlouklo na
vky. Tuto tisíciletou památku oslavují

letos všicci Slované a v echách, a na
Morav, Rusku, Slovensku, Chorvátsku i
jiném slovanském kraji. Povinností naší,

bychom aspo znali život muž tch, jich

psobení a mocné úinky v národ našem.
Když víra kesanská plným proudem

po Evrop se šíila a moravský kníže
Rastislav vidl, že boh oteckých neo-
chrání ped Bohem trojjediným, obrací se

po píhodných vrozvstech na Moravu.
Hlásili se sice Nmci sousední, posýlali

knze své, však vykládali slovo Boží ja-

zykem cizím a pinášeli se zákonem lásky
hned poddanství. Tou píinou Rastislav

poprosil v Caihrad císae Michaela, by
na Moravu poslal slovanské vrozvsty,
kteí by jazykem srozumitelným novou
víru hlásali. V eckém mst Soluni svítily

práv dve hvzdy — dva mužové, syni

Lva z rodiny bulharsko-slavonskó. Povés
o moudrosti, uenosti, dobrotivosti jejich

spla až do Moravy k uším Rastislavovým.
Cy ill a Method byli to, kteí jak uslyšeli

poselství, že bratí jejich Slované touží

po slovu Božím, neotálejí, opoušcjí domov,
rodie, bratry své a spjí hlásat víry ke-
sanské. Cyrill (jinak Koustantin) vyuen
ve všelikém umní, jakéhož mu mudrci
caihradští dáti mohli ani enictví, ani

hvzdáství a hudbu nevyjímajíc. Oba již

pracovali na obrácení pohan
;

Cyrill u-

moe erného mezi Kozáky kde ostatkj*
sv. Klementa nalezl a Method v Bulharsku,
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kde krále Borisa obrazem posledního soudu
na víru sv. obrátil. A pracovali obá zdárn,
lid k Bohu obracejíce, pohanské bohy ká-
cejíce, háje posvátné mýtíce.

Jakmile pozvání a prosba na Moravu
se odebrati došla, hned vrozvstové vy-
dali se na cestu. Cyrill rychle pro jazyk
slovanský složil abecedu a poal pekládati
písmo sv. nejprve evang. sv. Jana: „Na
poátku bylo slovo . . .

w Tím položen zá-

klad písma a vši vzdlanosti mezi námi.

Málo který národ se mže tudy honositi

tak vznešenými, uenými a svatými za-

kladateli písemnictví svého, jako národové
slovanští.

S jakým jásáním, jakou radostí jsou

vrozvstové ti r. 863 na Morav pijati,

s jakým plesem Moravané vítali Cyrilla

aMethoda! A což v jazyku svém vlastním

slyšeli slovo Boží, když etli písmo sv. a

naslouchali modlitbám slovanské boho-
služby! Hlavní pée jejich byla o to, by
dti slovanské vycviili za hlasatele, by
vychovali duchovenstvo domácí, které by po-

cházelo z krve národa. Tou píinou se

jim také tolik dailo. Však nepíze, hnv,
osoování tolik je stihaly, že Cyrill s Me-
thodem museli se vydati na dalekou cestu

do Rima, by se ospravedlnili, že a jazy-

kem slovanským uí, pece uí pravé víe
trojjedinóho Boha. Slavn oistivše se ped
papežem z naknutí, delší as prodleli

v íme, kde Cyrill dokonal pozemskou tuto

pou. Na smrtelném loži prosil umírající

Cyrill bratra svého
;
by pro památku matky

své vrátil se na Moravu a pokraoval
v díle zapoatém, aby neustal, ale praco-

val na spáse lidu slovanského. A skuten
Method vrátil se na Velehrad, kde zatím
Svatopluk ujal se vlády. Neúnavn hlá-

sal Method, nyní biskup moravský, víru

pravého Boha. A když tak njaký as
blahodárn psobil, opt tak osoen a to-

lik žalob na nj snešeno, že staiký bi-

skup znovu se bóe do íma a když od-

tud se vrátil po tetí touž cestu konati pi-
nucen. Však tím nebylo bolestem konec.

Pi tetí cest z íma biskup morav. M.

upadl do zajetí nmeckého, kde pl tetího
roku v žalái úpl. Posléze rozkazem pa-

pežovým Moravanm milovaný biskup slo-

vanský vrácen, dílo, které byl zaal, do-

konal, ano i eského knížete poktil a

zemi eskou navštívil, až r. 883 na Vele-

hrad dokonal život svj. Daleká zem roz-

luovala hroby obou vrozvst, obou bra-

tí, ale duše jejich splósaly na vnosti
v objetí ped tváí Hospodinovou.

Jako bratí Moravané, tak i my máme
dkovati za víru sv. tmto vrozvstm
Cyrillu a Methodovi. Tm, jimž vdností
zavázáni jsme, dáváme tuto lásku svoji

astji znáti. Podobn se dje na Morav
letos. R. 186% slavili jsme tisíciletou pa-

mátku píchodu obou apoštol do naší

zem, nedávno putovalo na sta slovanských
poutníku k hrobu CyriUovu do íma a letos

slavíme tisíciletou slavnost památku smrti

velikého slovanského apoštola. A máme
k tomu vtší píležitost než r. 63, ponva
hrobka Methodova, chrám velehradský

z rumu pozdvižen a jako drahokam okrášlen.

Naši bratí Moravané sami si Velehrad
vykoupili, kostel, v nmž Methodovo tlo
odpoívá, ozdobili obtí nemalou. Stádali
krejcar ke krejcaru — na Velehrad a dnes
ukazuje nám, jak si váží drahé památky
otc svých. Dnes nás — dnes všechen slo-

vanský svt zvou, by pišli a pomodlili

se na hrob velikého apoštola slovanského.

Hlas jejich nezstává oslyšen. Ze všech

stran hrnou se Slované ke kolébce ke-
sanství na Velehrad, na všech stranách

ozývá se ruch cyrillo-methodjský a také

od nás z Cech na sta poutník zavítá do

sesterské Moravy.
Naším heslem budiž oslava sv. Cyritla

a Methoda, onch hvzd, jež tak blaho-

dárn nebe nad zemí naší ozáily, naší

povinností dík vzdávati Bohu za dílo

Methodovo, že tak za tisíc let vzrostlo,

zmohutnlo. Nebudiž tedy umdomlho ke-
sana, by zstal lhostejným k sv. vro-
zvstm; nebudiž kostela, kde by nebyla

hlásána est a sláva našich eských pa-

tron; nebudiž domu, chatre, by tam ne-

zalótla zvst o slavných mužích soluských,

nebudiž nikoho, kd o by nectil a nemiloval

tch, kteí pro nás život vnovali. Letošní

rok a hlásá po svt písmem zlatým, že

jsme slavn uctili památku svých apoštol •

Cyrilla a Methoda, že ta jimi hlásaná víra

dosud v naší krvi, v naších duších, že

jsme a budeme hodní potomci ducha jejich

— ducha cyrillo-metkodjského . Amen.

Itanní kázaní
na nedli VI. po sv. Duchu.

Evang. sv. Marka 8, 1— 9.

Dle vypravování svatých evangelií

nasytil Pán Ježíš dvakráte zázraným zp-
sob em zástupy na poušti. Jednou v dob
velikononí nasytil zástup 5000 muž pti
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chleby, po drahé ped slavností stánk
v dob letní zástup 4000 lidí sedmi chleby
a nkolika rybikami. O druhém zázraku
mluví dnešní sv. evangelium. Po ti dny
trval již zástup ten s Kristem Ježíšem

;

aby mohli déle slyšeti slova jeho, nedbali
ani toho, že došly jim zásoby pokrm, jež

vzali sebou na pouš. Za tuto horlivost

jejich v slyšení slova Božího odmnil je

Kristus Pán, že i chleba vezdejšího zá-

zraným spsobem jim udlil. Zázrak dneš-

ního sv. evangelia opakuje se každoron,
ovšem jiným spsobem, a my práv v tuto

dobu letní vidíme jej vlastníma ociina.

To sím, které na podzim a z jara klade
se do zem, to také Bh podivným zp-
sobem svou všemocí rozmnožuje, tak že
z úrody zemské poskytuje chléb vezdejší
všem milionm lidí a tvor ostatních.

Není to menší zázrak než ten, který Spa-
sitel vykonal na poušti a také tím neztrácí

na své podivuhodností, že opakuje se každo-
ron spsobem pravidelným. Obojí, i to

zázrané nasycení zástupu na poušti, i to

každoroní rozmnožení úrody zemské, jest

dílem jedné, všemohoucí a dobrotivé ruky
Boží. Církev sv. dává nám práv v tuto
dobu letní pedítati dnešní sv. evangelium
o zázraku na poušti, ponvadž i jednání
božského Spasitele i jednání zástupu jest

nám práv v dob nynjší k mnohému
pouení ; z dnešního sv. evangelia se uí-
me, ím sob zasloužiti máme požehnání
Božího i v tch vcech pozemských.

1. Kristus Pán, prve než z chleb
poal rozdávati zástupm, vzav chleby
díky inil a požehnal je a ta jeho mo-
dlitba, to požehnání jeho bylo tak mocné,
že 7 chleby nasyceni byli 4000 lidí. emu
uí nás tím božský Spasitel? Uí nás,

abychom inili podobn. Chceme-li dar
pozemských býti úastni, musíme za n
k Bohu se modliti, modlitbou máme vy-
prositi sob úrody zemské a požehnání
Božího. Doba letní, doba žní je dobou na-
máhavé práce ; ale pi vší práci nemáme
pece zapomínati na modlitbu, na chrám
Pán. Úroda zemská a dary pozemská v-
bec nezáležejí jen na práci lidské, nýbrž
spolu na dobrotivé vli Boží, na požehná-
ní Božím. Proto máme modlitbou vypro-
šiti sob od Boha zachování úrody zemské,
as píznivý a požehnání pracím našim.
Ecete sami, kdypak Bh spíše nás vyslyší,

tenkráte, když budeme k nmu se modliti

doma i ve chrámu Pán a když budeme
svetiti den nedlní a svátení, anebo ten-

kráte, když pro práci na nj ani nevzpo-

meneme a když znesvcováním dn ne-

dlních a sváteních budeme jej urážeti?

Jsou krajiny a íše, kde svtí se úzkost-

liv den nedlní a svátení a zem ty

slynou blahobytem, prmyslem a vzdla-
ností a to je dkazem, že modlitba a sv-
cení dn nedlních a sváteních nepekáží
práci a blahobytu, ale naopak, že je zá-

kladem požehnání Božího. Tomu uí nás

též Kristus Pán zázrakem na poušti; mo-
dlitbou rozmnožil zázran sedm chleb
na poušti a tím nás nauil, že i my mo-
dlitbou máme vyprošiti sob dar asných
a požehnání Božího.

2. Kristus Pán, když chtl nasytiti

zástup, otázal se apoštol: Kolik chleb
máte ? I podali jemu chleb sedm. Kristus

Pán jsa Bh všemohoucí, mohl zázrak ten

uiniti jiným spsobem, mohl obejiti se

i bez tch 7 chleb, mohl z nieho, pou-

hým slovem svým. poskytnouti chléb všem
zástupm a pece neuinil toho. On pijal

tch 7 chleb a nkolik rybiek a pože-

hnáním svým je rozmnožil. Opt uinil
tak Spasitel k našemu pouení. Ty chleby

pracovány byly rukou lidskou, byly dílem

práce lidské a sice práv tch lidí, které

nyní Spasitel nasytiti chtl
;

proto použil

jich Kristus Pán a požehnáním svým je

rozmnožil. Tak iní Bh stále v život
našem. Bh jsa všemohoucí mohl by nám
též poskytnouti všeho, eho jest nám po-

tebí k životu vezdejšímu, bez naší práce

a piinní, ale neiní tak ve své mou-
drosti. On uložil lovku pracovati a vzd-
lávati tuto zemi. „Šest dní budeš praco-

vati a dlati všecka díla svá. Sedmého
pak dne den Hospodina Boha tvého jest.

u

Tak mluvil Bh již tenkráte, když pro-

hlásil tetí svoje pikázání. Bh uložil

lovku pracovati, proto pilná práce, a
se koná duchem aneb tlem, je skutek

dobrý a ped Bohem záslužný. Kdo vrn
pracuje dle vle Boží, kdo pi té práci

modlitbou Boha vzývá za pomoc a pi-
spní a mezi prácí neheší, toho práci Bh
žehná a výtžek práce jeho rozmnožuje,

podobn jako na poušti Kristus Pán roz-

množil požehnáním svým ony ohledy, jež

i také byly dílem práce lidské. A naopak

:

I kdo pracuje bez Boha, kdo pi práci spo-

j

lehá jen na sebe a své piinní, na Boha
sob nevzpomene, tak jako by na práci

jeho vše záleželo a jako by Buh byl ve-

dlejší, tomu nejen nežehná Bh, ale jej

opouští, jej trestá. A ješt více je trest u-

18*
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hoden, kdo pi práci Boha híchem uráží.

asto staí pak jedno neštstí a celý vý-
tžek namáhavé práce v nivec se rozplyne.
Dobe nás uí zbožní pedkové naši, kteí
jako moudré pravidlo života zstavili nám
krásné písloví: Modli se a pracuj, t. j.

užívej sil a dar svých ku práci poctivé,

ale pi práci Boha za pomoc vzývej, pak
Bh práci tvé požehná.

3. I jednání zástupu na poušti jest

nám ku pouení. Cím pak zasloužili sob
toho ti lidé na poušti, že Kristus Pán
k vli nim zázrak tak veliký uinil? Oni
putovali k nmu z daleka na pouš, aby
u nho nalezli pouení ve vcech, jež tý-

kají se spasení duší našich. Kristus Pán
mluvil jim o království Božím, pouoval
je, jakým zpsobem domáhati se mají ži-

vota vného. A ti zástupové s takovou
horlivostí poslouchali jeho slova, že po
ti dny vytrvali u nho na poušti, že za-

pomnli sami na sebe, že ani nedbali toho,

že došly jim zásoby pokrm, jež vzali

sebou. Za horlivost jejich v slyšení slova

Božího odmnil je Kristus Pán, že chleba
vezdejšího zázrakem jim udlil. Tak i my
zasloužíme sob požehnání Božího i ve
vcech asných, budeme-li dle vle Boží
vyhledávati nejprvé ^království Božího a
spasení duší svých. Život pozemský trvá

jen na as, ty vci pozemské musí lovk
pi smrti opustiti; proto starost o vci
asné nemá nikdy býti vtší, než starost

o spasení duše. Vrný kesan pracuje

piln, tak jak povolání jeho jemu ukládá,

pracuje rád, protože ví, že práce poctivá

je též dobrý skutek a že tak Bohu slouží

;

ale pi tom nikdy nezanedbává práce d-
ležitjší, pée o nesmrtelnou duši. Jako
zástupové na poušti, tak i on váží si nade
vše uení Kristova a snaží se je bedliv
zachovávati. Dává Bohu, co Božího jest, a

bojí se Boha híchem rozhnvati. Více
než pokrmu tlesného váží sob pokrmu
duše, proto piln užívá tch prostedk
milosti, jež Kristus Pán k posvcení duše
naší ustanovil, zvlášt sv. svátostí. Práci
takového kesana Bh žehná a výtžek
její rozmnožuje. By i neoplýval vždy hoj-

ností, pece tch vcí, kterých nutn po-

tebuje, Bh jemu nikdy neodepírá.

To pouení jež poskytuje nám dnešní
sv. evangelium. Cbcemeli požehnání Bo-
žího i ve vcech asných sob zasloužit,

musíme za n k Bohu se modliti, musíme
sami též horliv pracovati a pi tom ne-

zanedbávati pée o nesmrtelnou duši svou

;

pak se na nás též vyplní zaslíbení Kri-
stovo: Hledejte nejprv království Božího
a spravedlnosti jeho, a toto všecko — po-
tebné totiž statky asné — bude vám
pidáno. Amen. J. Šlgr.

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.
Podává Frant. Vacek.

(Pokraování.)

H.

Zvítzivše nad vojskem Nmeckým
r. 849, požívali echové za njaký as
míru a žádoucího pokoje. Král Ludvík
baven byv na jiných stranách íše své
záležitostmi neodkladnými, spustil zatím
se zetele, co dje se v echách a na Mo-
rav. Teprv když doslechl o skutcích Ro-
stislavových, že pátelí se s okolními pa-
novníky a staví pevnosti nedobytné, vzcho
pil se král, aby v ele zástup vojanských
obnovil na

v
Morav panství své a pokud

možná, i Cechy pokoil a vrátil k poslu-

šenství Nmeckému. Avšak výprava vá-

lená r. 855 podniknutá proti Rostislavovi,

skonila se neslavn pro krále Ludvíka,
který poražen byv, ztratil Moravu, aniž

by echy byl získal. Té doby, trvám,

utuženy byly pátelské svazky mezi Cechy
a Moravany vbec a knížecími rodinami
jejich zvlášt, nebo netoliko neštstí, ale

i spolené štstí iní pátely. Ježto pak
vítzství Moravan nad Nmci bylo skv-
lejší nežli vítzství eské z r. 849, mlo
zajisté i to v záptí, že jali se echové
s jakousi úctou pohlížeti na knížete Rosti-

slava, uznávajíce pi nm výten vlast-

nosti panovnické. O dvrném styku jeho
s knížaty Bulharskými a domem By-
zantským, vypravuje djepis; i nelze po-

chybovati, že vliv Rostislavv zasáhal

hluboko do nynjších Uher.*)
Veliká myšlénka naplovala celou duši

chrabrého kuížete Moravského: slouiti

kraje Slovanské, ve kterých vážnosti po-

žíval a utvrditi na všecky vky budoucí
neodvislos spojené íše té jak v ohledu
politickém tak i církevním. Cesta vedoucí

k cíli tak vznešenému byla nemálo obtížná.

*) Palacký I. 1. str. 130 - Sborník

Velehr. II. str. 153.
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Tu teba bylo petrhati všechny svazky
k osobivým panovníkm Nmeckým, aby
nemli jim Slované za nic dkovati, nebo
bylo na bíle dni, že Karlovci nespokojí

se nijak díkem, nýbrž ihned rukou až po
hrdlo sáhají. Rostislav užil zajisté pátel-
ství svého s císaem eckým Michalem III.,

aby otevel mu srdce a zasvtil jej v plány
své alespo potud, pokud nadíti se mohl
souhlasu panovníka žárlivého na vzrsta-
jící moc Franckou. Tou dobou roznášela

se povst o zdárném psobení dvou bratí
missioná v krajinách Bulharských a Ji-

hoslovanských, kteí nežistn v duchu
práv apoštolském rozšiovali víru kesan-
skou, aniž by inností svou chtli pipra-
vovati pdu králi, od nhož byli vysláni,

aby pijda za nimi se zbraní, chtl po-
slušenství a nemírné desátkv. Kesanství
takové zamlouvalo se každému, kdo na-
hlížel, že nemže déle obstáti pohanství,

nejmén pak v sousedství výbojnó íše
kesanské. Missionái nedávno eení byli

ovšem knží etí a konali bohoslužbu
obadem V3vchodním, avšak domlouvali se

s lidem jazykem jemu pirozeným a za-

nášeli se na to, upraviti pro Slovany
knihy bohoslužebné, aby víra kesanská
mezi nimi až z koen nove byla štípena.

Pemítaje o tom Rostislav, co by nej-

lépe svdilo prospchu poddaného lidu,

zajásal, trvám, upímn, když pipadlo mu
na mysl, aby upevnil kesanství v zemi své
skrze missionáe ecké, zejména pak po-
mocí bratí Soluských sv. Konstantina
a Methodje, kteí již získali si slavné
jméno jakožto milovníci národa Slovan-
ského pro Krista a jeho sv. náboženství.
Ujme- li se sím jejich na Morav, a o tom
sotva lze bylo pochybovati, nasypána bude
pevná hráze proti vlnobití z Nmec se
valícímu, zdánlivá protiva kesanství vý-
chodního a západního piostí skutenou pro-
tivu mezi národy poddanými žezlu Franc-
kému a kmeny Slovanskými, kteí nejed-
nou dokázali, že jsou schopni vlastního
života a samostatné innosti na zbudování
veliké íše. Odporu sv. Otce v ím ne-
bylo se obávati, ježto jmenovaní mužové
apoštolští byli nositelé pravé víry kato-
lické a papež Mikuláš 1. okusiv pychu
Franckého, vyznamenával se píchylností
ke Slovanm, pokud mohli na odpor býti
rozpínavosti íše Nmecké. Sv. bratí Kon
stantin a Methodj zavítali na Moravu r.

863. Lid znamenaje horlivosf jejich, slyše
je mluviti jazykem srozumitelným, vida

novou bohoslužbu konanou eí Slovan-

skou, piklonil se z toho srdce k nadše-

ným vrovstm a ochotn dával se vésti

i slovem i píkladem jejich.

Prospch, jakým provázeno bylo dílo

sv. bratí na Morav a Slovensku, jakož
i touha po píchodu jejich v Pannonii,
které panoval kníže Kocel, povzbudili Ro-
stislava, aby pokroil blíže k cíli vytknu-
tému a pomýšlel na zízeni hierarchie nej-

prve ovšem v zemích poddaných a potom
i u národ s Moravany se pátelících tak,

aby souhrn zemí a národ tch tvoil
zvláštní samostatné arcibiskupství. Než
bohužel, nastaly zatím pevraty veliké

v íši Rostislavov. Král Ludvík, jak se

zdá, prohlódaje plány knížete Moravského,
chtl stj co stj na dobro jej pokoiti a

na vždy zlomiti moc jeho. R. 864 oblehl

Rostislava na hrad Dvíne a pesilou vy-

nutil na nm poslušenství. Zlý osud ne-

zviklal ducha poníženého knížete, aby
sekl se zamilované myšlénky své o svo-

bod a jednot národu Slovanských ve
stedním Podunají. Po tyech letech vzcho-

pily se Rostislav opt k boji, pizval Srby
a echy k témuž dílu a neustoupil díve,
až sám Ludvík zatoužil po míru. „Z po-

átku leta 870," vece Palacký, „dokroiv
vrchu moci a vlády své, požíval Rosti-

slav skutkem oné nepodlehlosti a samo-
statnosti, o kterou snažil se byl skrze celý

život svj." Té doby mohlo se naplniti

všecko, co kníže z dávna obmýšlel, piln
pipravoval a chystal, ím oblažiti chtl
souasníky a šastnými uiniti potomky,
kdyby nebyl osudnou zradou téhož roku
zosnovanou zbaven býval trnu svého.

Svatopluk ovšem za nedlouho jal se krá-

eti stopou Rostislavovou, pokud se tkne
soustední moci Slovanské, že však ne-

dostávalo se mu ani ryzí povahy ani u-

pímnó vle, zámysly jeho bu neúpln
ve skutek byly uvedeny, bu nemajíce
pevného základu a stálé opory, záhy se

zviacely.

Sv. bratí Konstantin a Methodj r.

863 na Moravu píchozí psobili blaho-

dárn u lidu Slovanského pl páta roku,

podporováni jsouce schopnými uenníky,
které dílem sebou pivedli, dílem na Mo-
rav získali. R. 867 volala je prozetelnost
boží do íma, kdežto oba dosáhše hod-
nosti biskupské, radovali se nemálo z toho,

že papež Hadrián II. posvtil knihy jejich

Slovanské a schválil bohoslužbu, kterou

vedle nich konali. Mladší bratr nespatil
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ovšem ovoce požehnaného psobení ve
vlasti Moravské, nýbrž na léše (nedoorané
brázd) dokonávaje sv. život svj dne
14. února 869, zapísáhal Methodje, aby
vrát se ke Slovanm, pokraoval v díle

apoštolském. K prosbám knížete Kocela
urychlil sv. Otec odchod Methodjv z í-
ma, dada mu listy spolené ke Kocelovi,
Eostislavovi a Svatoplukovi, ve kterých
výslovn bylo uvedeno, že „krajiny knížat
tch náležejí neprostedn pode správu
Rimské stolice." *) Když pak bh vcí na
Morav apoštolské innosti nepíznivý za-

držel sv. biskupa v Pannonii, pipadlo na
mys] knížeti Kocelovi, aby zasloužilého

vrovsta sám si pisvojil a k íši své
navždy pipoutal. I vyslal jej r. *17 do
Eíma se dvaceti uenníky, prose papeže
Hadriána za povýšení Methodje na arci-

biskupství Pannonskó, jehožto sídlo po
vli sv. Otce položeno bylo do Srmu.
Zem Moravská poruena taktéž do ochra-

ny a pée sv. Methodje, jakožto vyslance
papežského ke Slovanm. Biskupové N-
metí vidouce povýšena sv. bratra na hod-
nosti tak znamenité, jali jej r. 871 úkladn
pi dvoe Kocelov, soudili pak a vznili
pl tetího leta. Konen když vysvobo-
zen byl z rukou jejich na rozkaz papeže
Jana VIII , zemel Kocel r. 874 a ná-
stupcem jeho stal se Arnulf, nevlastní syn
Karlmanv. Té doby penesl sv. Mcthodžj

sidlo své na Moravu a nepestávaje býti

arcipastýem Pannonským, horliv napl-

oval úad vyslanecký mezi Slovany.
(Pokraování.)

Missioná Oomselsa podává zprávu

o zachraování ubohých dítek po-

hanských.

V Ost-Hou-p v ín. Ta-ie 22. pros. 1883.

Co v ín se zdržuji, mél jsem, kdykoli

vyslaní katechetové a ktitelové ze své cesty,

aby dítky pohanské hledali, se vrátili, asto-
kráte potšení, že jsem na tucty, nkdy i na
sta dítek do seznamu poktných zapsati mohl,

kteréž, pijavše kest a zemevše, do radosti

nebeské vešly, kteréž nebyvše poktny, by

byly nikdy blaženosti vné dosíci nemohly.

Výkaz rozliných missií z íny dosvduje,
že každébo roku na tisíce dtských duší pro

*) Palacký I. I. str. 139.

vuou spásu zachránno bývá, což hlavn bra-

trstvu svatého dtství Pán dkovati jest, kte-

réž missionám dílo usnaduje a iní, že ku

svému úkolu osob obojího pohlaví požívati

mohou.

Vysýlají totiž po veškeré zemi muže, kteí

se vydávají za lékae a nemocné dítky, od do-

mu k domu chodíce, vyhledávají, aby bu umí-

rajících poktili anebo pohozené sbírali. Zvlášt
pak jest úkolem kesanských žen, aby k ne-

mocným pohanským ženám chodily a o spásu

duše tch dítek se staraly, jež bohužel velmi

zhusta od svých necitelných a ukrutných matek
na smr vydávány bývají. Sotva tomu možno
viti, jak zhusta pípady dtské vraždy se na-

skytují. Vypravíme nkteré smuhié toho do
1

lady.

Dle zpráv, z mého okresu mne došlých,

jest málo matek, kteréžby jedno neb i více ze

svých vlastních dítek nebyly zardousily. Budou
se zdáti vci, jež vypravovati chci, nkomu
býti hroznými a neuvitelnými; ale nepíšu, le
co jsem bu sám vidl, anebo co mn od hod-

novrných svdk výpravováno bylo.

V obci Ho-Hoanz stato se toto : Žena

jedna slehla tam temi chlapeky. Mandarín

z Ou-Teharg-hién, dostav o tom zprávu, poslal

jí bohatých dar. Zvláštní náhodou obdržela

jiná žena v téže osad nkolik dní na to ti

zdravá a silná dvátka.
Ponvadž v ín jest obyejem, nov na-

rozené dítky ihned zasnubovati, dostavili se

záhy u ro liny s onmi temi chlapeky pro-

stedkovatelé, aby zasnoubení provedli; rodie

rádi svolili. Prostedkovatelé tito šli potom do

domu tch tí novnarozených dvátek. Avšak

co tam spatili? Matka stála ped vannou vo-

dou naplnnou a držela v ní pod vodou všecky

ti své dítky nedávno narozené. Muži ti, spa-

tivše vc, vrhli se na ni, aby dítky zachránili

;

ale bylo již pozd, vytáhly z vody — mrtvoly.

Toto jest pípad, kterýž málo krok od mého
píbytku se udál a všemu svtu znám jest.

Pi této píležitosti vyptával jsem se ke-
sanv té osady, jak se vci mají se vraždním
dítek? Udávali mi dra od domu a vypoítávali,

jak asto vražda dítek se stala a vypravovali

mi vci, pi kterých ne jednou v hloubi duše

jsem se zachvl.

Obyejný zpsob, ubohé dítky utracovati,

záleží zde v tom, že se jim tžká cinla na

prsíka položí a tak dlouho ležeti se nechá,

až dít mrtvo jest. A to musí uiuiti matka

!

sama, ponvadž pohané ti myslí, že, kdyby

nkdo jiný to uinil, by bylo zloinem; ale

když to uiní matka sama, není prý žádný zlo-

in. O té slepoty ! jak vznešeným jeví se tu

býti kesanství !
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V mém okresu živé dítky zídka kdy po-

hozeny bývají ; lid radji je usmrcuje. Pohané
totiž pevn ví, že duše se sthuje a tu myslí

dokonce, že uiní dobrý skutek, když malé
dvátko zardousí, ponvadž takto do bohaté

a vznešené rodiny pejiti mže, kdež bude míti

všeho hojnost.

Tato povra jest píinou, pio kesanm
tak velice nesnadno jest, malým dítkám život

zachrániti; stávají se obtí ukrutné povry a

lakomosti svých rodiv.
Nedaleko kaple v Ho-tsoangu bydlí pohan,

kterýž ti dvátka po sob byl usmrtil. Když
tvrté se mu narodilo, snažila se posluhující

žena, je zachrániti. Vyrvala matce cihla, kterou

tato na prsou dítte již držela a prosila ji,

aby dítko bohaté rodin darovala, kteráž za

n prosila. Avšak ukrutná matka sotva dít do
ruky vzala, již mu také krk zarkrotila. Žena
posluhující hrzou utekla. Od té doby jediný

syn a tém veškereu rod tohoto pohana pijal

víru kesanskou; jediné on a jeho žena z-
stávají zatvrzelými pohany. Kletba boží pro tyto

vraždy dítek jest nepochybn píinou, pro
jim Bh té milosti nedává, by do církve boží

vešli a milosti Ducha sv. úastni se stali.

Jiný mj soused byl již tyry své první
dcerušky zardousil; loského roku narodila se

mu pátá. I zvolal: „Poád jen dvata a žádní
chlapci

! Jist arodj (vyklada) má pravdu,
kterýž praví, že jest to vždy jeden a týž zlý

duch, ktdrýž po sob do tla tchto pti dvat
se sthuje." Aby tomu pro budoucnos zabránil,

pipevnil otec ubohé dítko na prkno, a vrhl

je uprosted veliké boue do jezera, aby prý
vlny je do jiné duše zanesly.

Druhého dne nalezl kesan na svém poli,

kteréž blízko jezera toho jest, tlíko ubohého
dítte, dravými ptáky již napolo ohlodané. Vzal
je a pochoval do hrobu. Jak patrno, mnoho
viny nese na tchto ukrutných vraždách dítek

pohanská nevdomost a povra.
Jiný pohan téhož místa ml tyi syny,

kteíž všickni za nkolik nedl zemeli bo-
lestmi v život (kolikou) ; narodil se mu pátý,

a i ten trpl touž nemocí. Otec, jejž trplivos
již byla pešla, ustanovil se na tom, že jednou
navždy toho zlého ducha se sprostí. Ihned
tedy, jakmile nemoc se objevovala, udusil sám
i to páté dít, spálil jeho tlo a popel uvrhl
na ulici, aby se ziý duch nalekal a rodiny jeho
již více obtžovali nemohl, a tak aby budoucí
uít kolíky zbaveno bylo.

Pohan, který nám prodal dm, v nmž
bydlím, ml tinácte dcer ; z tchto nechal na
živu jen prvni, ostatních dvanáct rozliným
zpsobem o život pipravil, a to vždy v nadji,

že tím zpsobem obdrží syna. Konen prodal

mi svj dra, ponvadž myslil, že špatná po-

loha jeho jest píinou, pro žádného chlapce

neml.
Ješt nkolik doklad z malé vesnice

Másseuli. Zaznamenávám je tak, jak mi jeduím

starým, vrným katechetou téhož místa vypra-

vovány byly. Loského roku pravil jistý muž
ku své žen, když z domu odcházel : „Obdr-

žíš-li chlapeka, podrž ho ; bude-li však dívka,

uškrti ji na míst." Dít pišlo na svt, bylo

dvátko; matka již držela kámen v rukou,

aby položíc jej dítku na prsa, je udusila. Tu
naskytla se k tomu žena kesanská a dít jí

vytrhla. 8 pomocí mnohých dobrých slov a ma-
lého dárku žena konen svolila a dítko jí ne-

chala. Dítko bylo poktno a hned do sirot-

ince v Han-keou dopraveno. Když se muž
navrátil, strašn lál své žen, že dvátka ne-

usmrtila a nutil ji aby žádala dítte zpt. Po-

nvadž jsme vdli, pro je chtjí míti, ode-

peli jsme toho ovšem, což bylo píinou, že

po dlouhý as proklínání a láni jsme slýchati

musili.

Týž katecheta mi také vypravoval, že

ped temi roky jistá pohanka téhož místa,

když stala se matkou dítte dvátka, je rov-

nž usmrtiti chtla. Blízký píbuzný té ženy,

kesan, pišel, když to slyšel, dítti ku po-

moci a dosáhl toho, že mu matka dít pene-
chala, ale pod výmínkou, že o tom nikomu ne-

poví a vc držeti bude v tajnosti. Na neštstí

dovdla se o tom sousedka a plísnila ji proto,

že dceru svou penechala kesanm. Tato,

plna vzteku nad tím, že vc do veejnosti pi-

šla, bžela do domu kesanova, kde dítko u-

chováno bylo a žádala je zpt, pedstírajíc, že

je sama živiti bude. Kesan, nic zlého netuše,

dít jí dal. Sotva však že tato nepirozená

matka dít ve své moci mla, již je také usmr-

tila; ku spáse dušiky jeho bylo však již

poktno.
Nový jeden kesan, kterýž to slyšel, pra-

vil mi, že i on takového zloinu, jsa ješt po-

han, se dopustil, jejž až dosavad oplakává a

velice ho želí; nebo i on ml, jak pravil, dv
dvátka, kteráž ob zardousil; nyní však že

sám tento ohavný a peukrutný obyej mezi

svými krajany nanejvýše nenávidí, a pravil, že

ochoten jest, jedno z opuštných, ubohých tch
dítek k sob vzíti, a na své útraty živiti a

vychovávati, aby tímto zpsobem aspo njak
za své dívjší dva zloiny dosti uinil,

Pozuáváte laskaví tenái, jak velice vraž-

dni dítek v Hou-pé rozšíeno jest. Jak mnoho
tisíc tchto ubohých tvor, sotva že spatili

svtlo boží, ukrutností svých nelidských rodi
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každého roku usmrceno bývá! Avšak také kolik

tisíc mže jich vynalézavou láskou kesanských
ditek zachránno býtil Aby tmto ínským
dítkám, kteréž bu necitelným otcem, anebo

lakomou matkou na smr vydány bývají, bráua

ráje otevena býti mohla, postaí, míti laskavou

ruku a trochu vody A díky bu ež modlitbám
a almužnám kesanských ditek, že nám vzne-

šený a bohumilý úkol ten možným iní. Kéž
Bh krásnému dílu svatého dtství Pán žehná,

kéž hojn se šíí! Svatá Mai Magdalena
z Pazzis íkávala, že vtší blaženosti pociuje

z toho, když nešastným pispívá, než když u

svatém nadšení jest. Kéž tato blaženos a sladká

útcha, z konání dobrého plynoucí, podílem

jest všech dobrodinc božského dtství Pán,
a to nejen v život, ale i po smrti a po všecku

vnost
! z letopis božského dtství

Pán. u 1885 II. B. H.

Modrý dm.
Napsal H. Conscience. Pel. Method Zh.

(Dokonení.)

Clovek bohatý, jenž pi sob nosí

mnoho penz, nikde nemá stání. Jakmile
koí u semenáky zastavil, vyskoil Simon
z koáru a utíkal do svtnice, v níž se

naposledy s Kateinou setkal.

Nalezl tam otce Verhoevena, jenž se-

dl u stolu hlavu o ruce podepenou a

matku, která plakala sedíc u okna. Díval
se dokola, ale Kateiny nevidl.

„Pane Verhoevene, kde jest Kateina?"
tázal se.

„Jak jste se opovážil sem pijíti? Ne-
máte zde nieho na práci Jdte pry,"
rozkazovala mlékaka a její oi leskly se

jako oi koky v noci.

„Kde jest Kateina?" opakoval úz-

kostliv.

„Jest v kostele," odpovdl pan Ver-

hoeven hlasem píjemným. Snad neštstí
ochladilo a zmírnilo jeho hnv, nebo oi,
jež ml na Šimona upeny, se mu zlostí

nesvítily.

„Pane Verhoevene a vy matko," ekl
Šimon, „jsme všichni bohati a šastni.

Dnes jsem v obchod vydlal 62.000 zla-

tých. Celé moje jmní jest nyní 80.000

zlatých."

Oba posluchai podivn se nanj dívali,

manžel se soustrastí, manželka s úsmvem.
Patrn ho mli za blázna.

„Nebohý Šimone, jste tak nešastný,
jako my, u promluvil pan Verhoeven.

„Nevíte mi?*' zvolal Šimom, „mluvím
pravdu. Nenadálé neštstí vás zniilo;
jste na mizin. Pijmte mou pomoc : pro-

mním váš zármutek v radost. Chcete
míti pkný statek, kon a krávy? Mluvte
dám vám všechno. Chcete-li naopak u
mne žiti na svá stará léta, jenom se vy-
slovte a budete bydliti v pkném mst-
ském dom; pracovati nebudete pranic."

Manžel i manželka se nanj dívali ješt
více podivení; všechno, co jim vyprávl,
zdálo se jim nemožné.

Nabízím vám všechno své jmní,"
zvolal „všechno co mám, za ruku Kate-
iny! Dejte mi ji za ženu a budeme všichni

šastni."

„Ale, co mluvíte," nevrle zvolala mlé-

kaka. „Krásné sliby, ale Bh sám ví . . .

Ostatn dali jsme panu Pommedepinovi
své slovo."

„Pane Verhoevene," pravil Simon,
„mel jsem vaše svolení již dávno ped ním,

již ped dvma lety. Jestliže jste mohl
zrušiti slovo mn dané, pro byste byl

povinen lékárníkovi dodržeti?"

r Jest pravda," odvtil mléka.
„Není pravda," vzkikla jeho žena,

„chceš jistou vc vymniti za plané sliby?

Ze všeho, co Šimon vypravoval, nevím
ani slova; 80.000 zl. nepadne s nebe."

„Co mám dlati abyste mi uvili?
Snad" a nedokoniv vtu sáhl do kapsy

a položil nkolik tisícovek na stl a n-
kolik státních dlužních úpisv."

„Tuto jest dkaz," zvolal, „více nepo-

tebujete, abyste si mohli všechno koupiti,

co jste ohnm pozbyli. Vezmte si všechno

a dejte mi ruku Kateiny. 44

Paní Verhoevenová zaslepena leskem

zlata, mlela."
„Dám vám ješt více," zvolal Šimon

;

„dám vám z lásky a vdnosti teba
všechno. Ach, pomyslete na štstí své

dcery ! Nenávidí Isidora
;

byl by jí život

s nim jen muením. A myslíte si, že by
se má matka neradovala, když by zv-
dla, jak se všechno dobe skonilo. Mluvte,

pro Bh, pane Verhoevene, otevte nám
všem ráj zde na zemi!"

„Jste hodný hoch!" ekl dojat mléka
„a svolí li také má žena, já svolu ji."

„Nuže, bute milosrdná !* pravil Šimon.

„Jest to váš povoz, v nmž jste pi-
jel," tázala se.

„Není, ale koupím si jej."



2«5

„A budu moci v nm jezditi?

„Jak asto budete chtíti
"

„Tak dobe; vezmete si ji. Byla by
s Isidorem nešastna."

Mladik ji objal a vele dkoval. Ješt
ji držel ve svém objetí, když uslyšel hlas

Kateiny ve svtnici
Šimon se obrátil ; Kateina stála ped

ním, držíc v ruce modlitební knížky.
„Kateino!" zvolal; „modlila jsi se

k Bohu a vyslyšel t; jsi mou nevstou
a budeš brzy mou ženou. Rodie svolili."

A pemožen radostí obejal ji a zadržel,

že nepadla do mdlob; nebo radostí byla
jako bez sebe. Potom jí jednoduše a zkrátka
vypravoval, jak zbohatl a jak žiti budou
v budoucnosti.

„Ote, matko, díky!" zvolala. „Nyní
vám blahoeím. Simone, jak se bude
matka tvá radovati. Nyní jsem její dcerou !

w

„Ano. matka ješt nieho neví. Již
jdu

;
pokejte na mne, až se vrátím. Ale

zapomnl jsem, jest zde koár. Pojete se

mnou !

u

Kateina i rodie pijali jeho návrh.
Mladík sebral se stolu všechny peníze a
v nkolika okamžicích, ujíždli již k mdtu.

Mladí lidé byli tak dojati, že spolu
po celou cestu ani slova nepromluvili, ale

oima více si ekli. Konen povoz zastavil

a všichni slezli. Turek radostn štkaje,
pibhl ke Katein.

„Mj dobrý Turku," zvolala,-
1 tak t

konen opt mám."
„Jest první posel lásky, jenž se z na-

šeho štstí raduje," ekl Šimon. „Pojme
již jen k matce !

a

Utíkaje naped do svtnice, kde matka
byla volal: „Matko, vezmu si Kateinu,
bude vaší dcerou!"

Ješt nedokonil, když již Kateina
vrhla se do náruí staeny. Všichni se
radostí vespolek objímali a Aninka ra-

dostí skákala. Zdálo se, že i Turek rozumí
co se dje, nebo bhal od jednoho k dru-
hému, lízal všem ruce, ano i .panu Ver-
hoevenovi, jenž tak krut s ním nakládal.

Ale najednou ssebou mléka vrhl do
stolice a plakal.

„Ale, co dláš nerozume?" tázala se
udivena jeho žena.

„Ano, jsem niemný lovk! Svdomí
mne hryže. Andlé dobroty. Ženo, vším
jsi vina, že jsem se jich tolik natrápil!
Niky jsem nepestal Šimona milovati

;

ale ty . . .

„Všechno jest zapomenuto a odpušt-

no," zvolal radostn Simon podávaje ro-

dim Verhoevenovým ruce a znova je

objal. „Jestliže Bh mnoho na nás dopu-
stil, všechno bylo k našemu dobrému. Do-
broeme mu, nejen za své štstí, ale

prosme ho také, by nám všem milostiv
odpustiti ráil "

Kesanská Láska.

(Dokonení.)

Biskup. II Bersagliere, asopis proti-

kleríkální, mluví takto o zázrané innosti
biskupa Sanfelicea v Neapoli : „Chodíte
semo tam, oi se vám zarosily nad bídou,

kterou zíte ; více pohledu hrzného snósti

nemohouce odvracujete a chystáte se k ú-

tku, tu pojednou tajná moc vás zasta-

vuje. Co se stalo ? Kam nebozí všichni

bídácí tito se hrnou? Nedaleko zastavil

koár, tam spjí všichni a obklopují muže,
jenž vystoupiv, slovem i skutkem potšuje,

posiluje nešastné a jim žehná. — V muži
tomto poznáváte arcibiskupa. O slzy vstoupí

Vám opt do oí nejsou to ale slzy, které

vás ped chvílí k útku pohádaly, jsou to

slzy, jež vám káží, abyste zstali a obdi-

vovali se skutkm tohoto vtleného andla.
Láska kesanská jest vryta v srdci

jeho, v oblieji jeho, láska kesanská jest

jeho vodítkem, láska kesanská posiluje
ho. Vejde do chýže, žehná, udílí svátosti,

zanechává hmotné pomoci, slovem svým
láskou nadchnutým potšuje, žehná a ubírá

se dále. Však nevrací se do paláce svého,

pospíchá od chýže k chýži, od nemocnice
k nemocnici. — asy sv. Karla Borromej-
skóho se opt vrací. u

Papež. asopisy pekypuji chválou
víry, jížto nerozumí a která jim pece vy-

nutila obdiv. Mluvme o námstku Ježíše

Krista, a otci vících. Víme jak uprosted
nej vyšší knz, jemuž pomry Vatikán opu-

stiti nedovolují, tšil se ze skutk svých
milých, ^ kteí po Bohu právem náležejí

jemu. Zehnav jim splakal nad neštstím
lidu, Jemu na výsos milého. Srdce jeho

sdíleti chtlo zásluhy a nebezpeí se syny
i dcerami duchovními. Kolik tisíc franku
již vydal ku podpoe neštstím postiže-

ných, však to mu nestailo. On chtl o-

sobn potšiti cholerou onemocnlých
Kdož se neobdivoval listu, jejž psal kardi-

nálovi Jakobinimu a v nmž tomuto sv-
oval uskutenní velikolepého plánu, totiž



286

vystavení hospitálu, v nmž by papež I

mohl navštvovati nemocných
K tomuto vítzství víry a církve ka-

tolické pipojiti jest nám jedin slova Je-
žíšova : „Nikdo nemá vtší lásky, než kdo
život svj dává za pátele své

;

tt a výklad
tchto slov u sv. Jana. „V tomto poznali
jsme lásku boží, že dal život za nás, dej-

mež i my život za bratry své." Nyní se

tažme, kdo byl v tchto hrozných dnech
pravým pítelem bratr svých?

V Marseillu zemeli 3 knží, kteí u
nemocných se nakazili. — Totéž se opa-
kovalo v iiných mstech. Farái osad de
San Chiaffredo a Castelletto di Busca
zemeli na choleru v okamžiku, kdy oše-

tovali nemocných. Ve Spezzii zemeli ti
knži. V Neapoli se roznemohlo 70 knží
katolických, kteí u lože nemocných se

nakazili. Šestnáct z nich stali se muen-
níky své horlivosti a odebrali se na vc-
nost. Výtený list „La Discussione" do-
poruoval památce kesanské jména tchto
hrdin a pravil: „Tyto svaté duše skvjí
se nyní ped trnem Božím. Prosí Nej-
vyššího by zbavil nešastnou Neapoli hroz-
ného moru, jemuž podléhá. Knžstvo Nea-
polské nadšeno píkladem vdce svého
arcibiskupa a kardinála Sanfelicea s pý-
chou ukazuje na tyto bratry zvnlé,
kteí jsou mu pobídkou k vrnému konání
svatého úkolu. Sláva vná tmto svatým
zesnulým knžím. Armáda panen Bohu
zasvcených mla též své hrdinky, které

z lásky k bližnímu zemely. Noviny o

tom všem podaly zprávu a obce i obecní
pedstavení tyto obti lásky s okázalostí

a úctou pochovali. Toulon a Marseille vi-

dly též zemi ti nkolik tchto andl
lásky. V Itálii po sob zemely dv ped-
stavené sester milosrdných. Jedna v ho-
spitálu Majdalenek v Neapoli, jedna v Ca-
stelnuovo Cafargnana. Též jiné sestry

podlehly moru.
Tyto skutky lásky jsou skvlé a isté

jako slunce. Knžstvo a sestry i po bouce
nepestali konati povinnosti nebeského
svého povolání. Však svt zapomene rychle

chvalozpvy, které v nebezpeenství lásce

kesanské vzdávali musil. Opt k dobro-
dincm chovati se bude obvyklou a pi-

tomou svou lhostejností a povede pruti

nim obvyklou válku. Nedivme se tomu,
nebo pronásledovaní mají býti mocnou
pobudkou pro nás, jsouce dkazem usta-

viným božství našeho náboženství. Vším
tím napluje se proroctví Krista Pána,

koucího: „Blahoslavení jste, když vám
zloeiti a protivenství initi a všecko zlé

o vás lhouce mluviti budou, pro mne ; ra-

dujte se a veselte se, nebo odplata vaše

hojná jest v nebesích.

*

(Mat. 5, 11.). „Není
služebník vtší nežli. Pán jeho. Jestliže

se mn protivili, i vám se protiviti budou. a

(Jan 15, 20.) Knžstvo sob pipomíná
toto proroctví, ale lituje nešastných bratí

svých zbloudilých. Srdcem laskavým po-

dává jim ruku, aby je vedlo do nebe, kde
kyne odmna nevýslovná všem.

Podobenství, paraboly a bajky.

ví.

Kokotice (Cuscuta europaea L.)
:

Zle jest, dostane-li se mezi semeno lnné

neb jetelové neb jiné semeno kokoticové.

To z poátku sklíí jen v zemi; ale pak nito-

vitou lodyhou svou táhne se od jedné rostliny

ke druhé; okolo každé se ovine; v každé

z hustých bradaviek svých pustí koínky. Pak

koínky svými vyssává všecku šávu z rostliny,

kteráž odtud chadne, vadne, hyne, V jakém

jest nebezpeenství každá rostlina ješt istá a

svobodná, kteráž jest na blízku cizopasné ko-

kotice, a dále na blízku rostliny, od kokotice

již držené a hubené. V jakém jest nebezpeenství,

aby zlopovstná cizopásnice i k ní se nepivi-

nula, i jí se nezmocnila, i jí neudolala. Jaký

smutný pohled na celé polní prostory neodola-

telnou hubitelkou zpustošená, kdež ped ne-

dávnem ješt svží zeleností bujelo a vzhru
se pnulo rostlinstvo nejužitenjší.

Co jest zlá kokotice užitenému rostlinstvu,

to jest vám kesané! zvlášt vám kesanští

mládenci a kesanské panny! zlé tovaryšstvo.

Jen dále ode všech chlipných, prostopášných,

podvodných, lživých svdnic a svdník 1 Ani

si nemžete pomysliti a ani v tom jak náleží

sami sebe neznáte, jak nebezpena jest vám

blízkost zlého tovaryšstva, jak lichometné ei
a svdné píklady jeho se chytají mladých a

nezkušených srdcí vašich, jak hned tam, pou

štjí koeny vší nepravosti, jak díve než se

nadjete, mžete býti celí na duši i na tle

zkaženi a zohaveni.

*)Kokotice, rostlina hospodáe hrozn su-

žující a jim škodící, má v rozdílných krajinách

rozdílDá jména; íká se ji ješt : Živé vlasy,

kopivec, zezulina, vláník, hubilen.



287

Rostliny u cest a jinde.

Dva pátelé brali se cestou, a bylo to

v let. Jeden z nich zvolal mrzuté: „Jaké to

všude ros ou rostliny nehezké, sprosté, odporné

!

Nech at jdu tou nebo jinou cestou, necha se

podívám v právo nebo v levo, neukazuje se

mi le ostré bodláí, trnitý šípek, pichlavý ba-

bíhnv; le žahavá kopiva, smrdutý merlík,

smrdutý hemánek, le jedovaté vlí mlíí, je-

dovatý blín, jedovaté psí víno. Kdykoliv si

chce lovk odpoinouti vedle cesty, pokaždé
musí se báti, aby se neporanil jakým trnem,

jakým ostnem."

„Jaký jsi ty blaho vec!" zarazil ho pítel

druhý. „Jaké jiné le trávy a rostliny nehezké
a protivné musejí se ti ukazovati, hledíš-li

poád jen na to, co roste u cest, u zdí, na
návsích! To arci nebývá mnoho úhledné; a to

arci také nejvíce se nám poád tlaí na oi.
Ale ty nesmíš poád se dívati jen na jednu
neb na druhou stranu u cesty. Ty musíš dále

a na všecky strany se rozhlednouti. Musíš se

podívati i do polí, tam mezi sklánjícími se

klasy obilními jak zalahodí oku tvému modrá
chrpa, jak se ti zaleskne ohniv ervený mák
polní! Musíš se podívati i do les! Tam jak
mile tebe uvítají sírožluté petrklíe, nachové
lechy neb kohoutky, pkn barvené protže,
svtloržové temdavy, pozdji modré zvonky,
bohatokvété žluté ilimníky a kruioky, vysoké
zlatohlavé lilie. Musíš se podívati k luinám,
k potokm, k poíím, k vodám

; tam jak o-

keješ pohledem na blankytnou pomnnku, na
tmav nachovou vrbku, na ervený hustokvtý
kyprej, na vznešený ržokvtým okolíkem jako
korunovaný šmel, na plovoucí bílé a žluté vodní
rže. Musíš se podívati i na meze polní, na
trávníky, na palouky. Tam jak píjemn ti za-
voní fialka, mateídouška, šalvj luní. Musíš se

podívati i do zahrad; tam nebudeš vdti, ím
bys díve bavil oko své a ich svj, i ušlechti-

lou krásou a líbeznou vní spanilých rží, i
zarážející sliností a libými zápachy bíle a žluté

stkvoucích se lilií ; tam co jiných a jiných ješt
tebe zastaví kvtin a kovin, tebe i svou krásou
i svou vní k sob táhnoucích! Jak teprv se

podivíš, rozhledneš-li se na všecky strany, co
jest všude krásných kvtin a rostlin! Arci co
jsou rostliny nejkrásnéjší a nejvzácnéjší, ty se
nám neukazují všude na cestách, na návsích;
ty se více stranou drží a skrývají. A velmi by-
chom se mýlili, kdybychom chtli o kráse a
o vni rostlinstva souditi jen podle tch rostlin,

jež nalézáme všude na návsích, uzdí, ueest." —
Ale odtud vzal dále pítel druhý píleži-

tost, aby pítele prvního pouil o pravd ješt

potebnjší. „Ty jsi,
u tak dále mluvil k nmu,

„rovnž i jeden z tch, kteíž poád tak hoké
žaloby vedou na hroznou zpuštnost a zkaže-

nost lidskou, jakoby již všecko zkaženo bylo.

Ale tak nesmíme bédovati od té doby, co mezi

zlé a híšné lidi se zaselo hoiné zrno nábo-

ženství Kristova, se zadlal v zlých a náruži-

vých srdcích lidských kvas víry Kristovy. Ne-

lze nikterakž upíti, že mezi lidmi i mezi ke-
sany hrozné se páchají nepravosti; že mezi

námi mnoho jest zášti a nenávisti, mnoho kivd

a nespravedlností, jimiž jedni druhé utiskují,

sužují, hubí; mnoho neestí a nepoádk mezi

mládeží, mezi manžely, mezi jinými a jinými

stavy. Než ale nesmíme poád jen na jednu

stranu se dívati. Slušno a spravedlivo, abych

se rozhlédli na všecky strany. A rozhledneme-li

se na všecky strany, pece jen mezi lidmi shle-

dáváme moc dobrého, moc šlechetného, moc
ctnostného a poestného. Projdémež si všecka

hlavní msta kesanská ! Co zde nalézáme dom
a ústav dobroinných a lidumilných! Co zde

nalézáme takových dom, kdež bez platu se

pijímají jacíkoliv churavci a mrzáci, kdež zdarma

se jim dává všecka potebná služba, všecko po-

tebné lékaství. Jiné jsou zde domy, kdež

milého docházejí útoišt schudlí stáím

stížení neb chorobou nezbytnou stížení muži

a ženy. Jiné jsou zde domy, kdež ubohým
slepcm všemožn se polehuje a nahražuje

smutný osud jejich. Jiné jsou zde domy, kdež

s podivuhodnou trplivostí peuje se o hlucho-

nmé. Jiné jsou zde domy, kdež opuštní si-

rotci otcovsky se vyživují a vychovávají. Co
jest zde spolk majících za úel pomáhati bíd-

ným a nešastným, sloužiti nemocným, jim

v zim starati se o potebné palivo, jim pipra-

vovati teplý byt, teplý odv! Jak se pibližuje

as vánoní, co zde šlechetní mužové se na-

chodí dm od domu, aby vyprošovali píspvky
na ošacení chudých školních dítek. Ne, nelze

upíti, že jest pece jen mnoho mezi námi lásky.

A to platí i pi ostatní hodnosti. Smí-li se íci, že

není mezi námi dost mládenc a panen, kteíž

by za celý svt se neposkvrnili skutkem ohav-

ným? Smíme-li tvrditi, že není mezi námi dost

manžel a rodi, kteíž spolu se milují láskou

nejvrnjší, kteíž pei nejpiinlivjší vedou o

dítky své? Smíme-li se pronášeti, že neznáme
dost chudých, kteíž by žádnému ani jehlou

nehnuli ? Smíme-li mluviti, že není mezi námi

dost syn a dcer dávajících rodim svým nej-

krásnéjší dkazy lásky a vdnosti ? Smíme-li

tomu pisvéditi, že není mezi námi žádných

poctivých a spravedlivých soudc, úedník,
pednost, emeslník, obchodník? Jak asto

jest nám se vyznati: Ten jest hodný pán; ten
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jest poctivý muž. — Že nám více do oka padá,
co jest zlé a daremné, než co jest dobré a
hodné, to pochází odtud, že v pravd hodní a
ctnostní jako kvtiny vonné a vzácné se mno-
ho neukazují, že více se skrývají, a že lidé zlí

a daremní nejvíce o sob hluku nadlají, jako
na cestách a na návsích nejvíce na oi se
staví rostliny sprosté, nehezké, smrduté, je-
dovaté.

Zajíc a klasy obilní.

„Vy prožluklé klasy," tak se durdil zajíc
na vysoké husté obilí, Jak mi pekážíte, abych
se nemohl podle chnti po poli prohánéti."

„Bu rád," odpovídaly mu klasy, „doka-
vad my zde jsme; až nás zde nebude, pak zle
bude s tebou."

Brzy zajíc toho zkusil.

Kosa seká a ruka ženc mu všecko obilí

z pole odklidily. Ted se mohl po chuti po poli
prohánti. Ale bda! Kamkoliv zajíc se obrátil,

všude vidl proti sob namíenou smrtonosnou
runici.

„Ach!" tak si te naíkal ustaviným pro-
následováním všecek ustrašen, „kde jste vy
zlaté klasy, kteréž jste mne tak bezpen chrá-
nily?" —

Nevdí jaké záhuby sami sob žádají, kdo
žalují na náboženství kesansko-katolické, že
jim pekáží, a kdo stojí o jeho vyhubení.

Karel Otman.

Methodovo ddictví.
Historická rta. Napsal AI. Dostál.

Krutina sedl v podveer pod stoletou
lipou na bujné tráv. Na nebi hvzdika
za hvzdikou vyskakovala a západ se
ješt rdl nachem. Blízkými olšemi vál
vtík a voda v potoce šplouchala. Sedlák
po práci celodenní odpoíval. Nkdy na-
klonil hlavu do trávy a usnul. Hvzdnatá
obloha mu byla pikrývkou, pod hlavu si
dal pravici, na niž pak celý den naíkal,
že mu v ní loupá. Eád se zahledl na ne-
beskou báni. Jedna hvzda zvlášt mu
svítila pímo nad statkem. Krutina íkal,
že to je hvzda nebožky ženy a ty kolko-
lem jako kuátka, že jsou dti, jež ped-
asem pochoval. Syn mu zstal na živu
jeden.

V hlav Krutinov dnes zvlášt bylo
jako na víru, když se ope do prachu a
pak se toí polem, pastvinou, sadem. Kru-

tinovi se stýskalo. Byl tak sám na svt
se synem, byl nejstarším údem na statku
a ml jediného toliko potomka a ten ješt
pobyl doma jako ptáe, jež kolem hnízda
jen se mihne a holátku housenku podá.
Takým byl Jaso.

Krutina vážný muž, v každém jeho
rysu znaila se odmenost, v postav váž-
nost, v ei vážnost, v chzi vážnost. Na-
opak Jaso. Neposedl, samý ohe, mla-
distvá bujarost. Jako to ptáe, sotva doma
pobyl chvilku a již pobíhal lesem, hon
zv, polem a sousedními vesnicemi.

Jaso Krutina byl znám v celé žup
boleslavské.

„Kde se opt toulá?" prohodil pro

sebe sedlák a obrátil se k západu, kde
rudá záplava se šíila. „Divoký hoch

!

Mladost radost!"

Krutina vzpomínal mladých let, kdy
také byl takým neposedou, les byl jeho
domovem, lov divoké zve jeho radostí,

jeho životem. Však lety jakoby se perodil,

zvážnl, promnil se. Pišly starosti roz-

liné, nadešly dny smutku, až se povaha
ustálila a Krutina se stal vážným staeši-

nou na statku otc svých. Te jej chystá

synu, by nevyšel z ddictví.

„Ješt že mn bozi toho zachovali.

Rod Krutinv zachránn," znovu si opa-

koval sedlák a pohlédl k nebi na jasnou
hvzdu s leskem tpytným a družinou pe-

strých hvzdiek kolkolem.

Oi Krutinovy zvlhly a ústy se vy-

dral povzdech.
„Pedešly nás — žena a dti."

Kratinovi se zdálo, jakoby hvzdy pi
tchlhe vzpomínkách se zatásly, jedna

živji zablikala a prsknouc svezla se k ze-

mi. Sedláka by byl tento zjev polekal,

kdyby v tom kdosi nepicházel od lesa.

Tvá Kratinova se rozveselila, oko žárnji
blýskalo, sedlák sedl a ohlížel se kolko-

lem, jakoby nkomu vyhlížel místo vedle

sebe.

Od lesa picházel jinoch v nejbujnjší

síle, mladík, kypící bujarostí. Vysoká po-

stava, klenuté elo, pod erným oboím
plamenné oko. Na širokých plócech visel

luh s ttivou napjatou. Pes rameno ml
pehozeného zajíce a nkolik pták. Vra-
cel se z lovu, štastn poídiv.

„Bu zdráv, ote!*4 zvolal jinoch ve-

sele, shodiv koist a luk na lípu povsiv.

,,Ještv
si neodešel na lóže?"

„Cekal jsem t, Jasoi."
„M? A já chtl zstati v lese a po-
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íhati si na krásn parohatého jelena. Však
neujde mn, jednou ho pece dostanu.

Dobe tedy, že jsem šel dom, když otecm ekal."
Jaso se položil do trávy vedle otce.

„Vím, žes hodný hoch a jaké neseš

zprávy ? Nepotkal jsi v lese nkde Kulise,

vlchavce ?"

Syn Jaso nad touhle otázkou se za-

smušil. Rados náhle odletla z tváe jeho.

Odpovídal tišeji než díve a to hlasem
dutým.

„Ba že potkal. Práv na mýtin. Vra-
cel se od vkožízných boh, jimž ob
pinášel."

„No a co se dje ve svt?"
„Neveselé zprávy mi dal. Ani nemám

chut tomu viti a tob takové vci po-

vídati. Vždy je to beztoho jenom lež a

pomluva."
„Jen povídej, chci vše vyslechnouti

odhodlan."
„Tak tedy vez; Kuliš vypravoval, že

do naší vlasti pišel prazvláštní muž ze
sesterské Moravy, ten prý je obtoen svý-

í mi pátely a kam zavítá, tam hlásá o no-
vém jakémsi Bohu, naše posvátné háje

vyvrací, krahujce plaší a sochy boh vko-
žízných rozbijí.

"

Krutina vyskoil a chytil syna obma
rukama silou obrovskou.

„To že ekl Kuliš, mj pítel, náš
vlchavec? Synu, nelžeš?"

„Jak to povídám, tak mn vše vypra-
voval Kuliš. Sedli jsme si na paezy, Ku-
liš rozhodil Melusin poslední hrs mouky
a pak se zadumal. Složil ruce na prsa a
pohyboval hlavou : „Nastanou zlí dnové, já
to vdl ! Do lípy uhodil blesk a zasáhl
'Peruna. To bylo znamení. A už to je zde."
Tak naíkal, až zaplakal usedav. Pak mi
vše vypravoval. Ze sousední Moravy pi-
šel do ech hlasatel nové víry, nového
Boha a echové se valem k nmu pidá-
vají, zapomínajíce na bohy vlastní."

Jaso ustal a pozoroval otce. Byl také
tak zasmušen jako Kuliš, když zvstoval
mu neblahé poselství k otci.

„A jak by se eši nepidávali k ono-
mu vrozvstu," pokraoval Jaso slovy
Kulišovými, „když sám kníže."

„Boivoj!" zvolal sedlák a uhodil se

do prsou.

„Ano kníže Boivoj pijal viru tu.

Te následuje národ svého knížete, který
ivrozvstce toho povolal i do ech. Ob
chází vesnice, zastavuje se, kde nkolik

lidí se sešlo a hlásá novou víru. Umí prý
mluviti slovy medu sladšími a mnoho,
mnoho ech po sob obrátil. Již prý se

blíží i sem do našeho kraje."

„I sem do našeho kraje? A co íkal
Kuliš?"

„Musíme prý se opíti, postaviti se

na odpor."

„A kníže V
M

„Je prý prorádce. Když víe boh
našich výhost dal a novému Bohu se na-

klonil."

„I Boivoj," opakoval smutn Krutina

a petel si elo, jakoby se chtl upama-
tovati, když byl na Vyšehrad pítomen
nastolení nového knížete, když Boivoj
odn jsa Pemyslovými škornmi, selskou

halenou, meem v ruce mával na všechny
strany. Kdo by si byl tenkráte pomyslil,

že Boivoj, nové kníže, písahu zruší, bohy
zape a vrozvsta cizince povolá?

Jen to bylo Kratinovi divné, že práv
z Moravy pichází vrozvst ten - ze se-

sterské Moravy, kde silné páže Svatoplu-

kovo vládlo a po stran jeho sestra eské-
ho knížete. Kdyby pišel ze sousedních

Nmec, nedivil by se; ti beztoho stále o

eské knížectví hrají, ale z Moravy?

;;
To vše, co mi vzkazuje Kuliš?"

„Vše. tatíku; leda že ješt nkoli-
kráte m pobádal, abych ti na srdce vlo-

žil, že na nás jest, abychom kraj svj
obránili, bychom novému Bohu v cestu se

postavili. Toho prý na nás vyžadují otco-

vé naši, prospch vlasti naší, dobro naše.

Ostatn prý ješt sám Kuliš osobn sem
pijde, vše vyídí a poradu svolá, jak se

vi nové víe zachovati."

Slovo od slova vše dal si Krutina sy-

nem opakovati a stále se díval na hvzdy
k nebesm, šeptaje: „Vy jste všem svíze-

lm ušly, vás, ženo a dti, bohové brzo

povolali.

„Což by, ote, naše síla nedostaila
opíti se vrozvstu tomu, což bychom se

neubránili ? Tolikráte jsme odrazili nepí-
tele, a byl etnjší, ozbrojen."

„Ano, musíme se opíti, památka otc
našich toho na nás vyžaduje. Však proti

nepíteli s palcátem, meem, štítem snáze
bojovati než s nepítelem, který beze zbraní,

jenom slovy, jenom oí zápolí. Vždy jsi

ekl. jak vítzn onen muž si cestu klestí,

jak vítzí!"
„Však nad námi nezvítzí. Znám na

sta muž jako skála pevných, nepodajných.
kteí nikdy nepodloží šíje nové víe. Již
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jsem s mnohými mluvil, jimž jsem Kuli-

sovu zvs pinesl, anebo kteí již o všem
dávno vdli. Všicci slíbili rám své na
pomoc a zapísáhli se, že nejen sami ni-

kdy nového Boha nepijmou, ale také víe
té v cestu se postaví. Radji životy své

nasadíme."
„Ano životy své nasadíme v obf bo-

hm otc našich, bohm našim," vážn
dodal Krutina, rados maje ze slov syno-

vých. Tak z duše mluvil, jakoby slova od
úst bral.

Položil pravici na rám Jasoovo a

ekl

:

„Já býval ve zdejším kraji vdcem,
já vodil tvé krajany do války, všicci m
vdcem volili, uznávali. Sestaral jsem se,

nehodím se již za vdce, nemohl bych
všude naped

;
proto tebe, synu, volím

svým nástupcem. Budeš po mn staešinou,
ve krajany své do pole proti onomu no-
vému vrozvstu, který naše háje vy-
vrací."

Krutina vstal a mluvil vážným, tkli-

vým hlasem:
„Pijde rajisté do kraje našeho, i nám

bude nabízeti víru tu, i nás bude svádti,
ale nedáme se, zstaneme vrni svým bo-

hm, kteí nás tak dlouho chránili, nás
bránili, pole naše obihem daili, luka naše
kvtinami sypali, v hájích posvátných s ná-

mi rozmlouvali. Tm svým spásám, dobro-
dincm, tm svým bohm vrni zstaneme
do smrti nejdelší."

„Do smrti nejdelší," opakoval syn
„I dti i vnukové naši."

„Dti, vnukové naši," opakovaly lesy

dvojí ozvnou.
Ješt dlouho sedl Krutina na tráv,

rozjímaje tiše u sebe. Jaso zatím usnul.

Hvzdy svítily, msíc se díval krajem
a vítr v olších tiše šelestil ukolébavku.
Však sedlák neml dosud na spaní ani

pomyšleni. Tak vážnými vcmi byl zaujat.

(Pokraování.)

KRONIKA.

Z Prahy. (Pout Velehradská.) Akoli
již ustanoveno bylo, že vys. dst. p. kapitulní

viká povede dne 28. t. m. prvod na po-

svátný Velehrad, akoli etní mužové se pi-

hlásili, že se tohoto prvodu súastní a již

lístky ku jízd si zakoupili : byl tento prvod
pec na dtklivou výstrahu se strany morav-

ského místodržitelství odložen, ponvadž prý
v okolí Velehradském jednotlivé pípady ho-
reky se ukázaly. V prvodu tom ml býti

nesen skvostný prápor, který amerití Óechové
za psobením dp. faráe Molitora v Chicagu
v kesC. akademii pro chrám Velehradský ob-
jednali. Ješt podotýkáme, že naši krajané za

Oceánem celý mešní aparát v cen 1000 zl.

na své útraty témuž velechramu vnují. Sláva jim!

*—
* Nov jmenovaný nejd. p. arcibiskup

Pražský hrab Frant. Schoenborn odebral se

požehuav v Praze satku hrab. Sylva-Tarouccy
s hrab. Marií Nosticovou do Chástí, kde na-
vštívil nejd. p. biskupa Kralohradeckého, na-

ež se dne 20. vrátil do Budjovic. Jak se

proslýchá má býti konsisto papežská, ve které

za arcibiskupa Pražského praekonizováo bude,
v polovici msíce ervence, naež by následo-

vala inthronizace o svátek Nanebevzetí Marie
Panny.

*—-* Pobožnost 40-hodinná koná se do

27. ervna u Panny Marie Vítzné' u bývalých

Karmelitán a od 28. ervna až do 1. ervence
u sv. Josefa u anglických panen na Malé stran.

Poádek májové slavnosti na hbi-
tovech v Olšanech v nedli dnb 28. t. m. jest

následující: O 7. hod. ráno mše sv. s pože-

hnáním v kostele, v 8 hod. eské kázaní na

tvrtém, nmecké na druhém hbitov, v 9 hod.

slavná mše v kostele, mše sv. u oltá na dru-

hém a tvrtém hbitov, v pl 10. mše sv. u

oltáe na prvním hbitov za všecky zesnulé

dobrodince této slavnosti, na to slavný prvod
ke tyem oltám na všech hbitovech a Te
Deum. Odpoledne o 5. hod. jest eské kázaní

na tvrtém a nmecké na druhém hbitov,
v kostele litanie, pak Te Deum a u prvního

oltáe na druhém hbitov zastavení. Za ne-

píznivého poasí bude se slavnost konati pouze

v kostele.

*— * Sázavský klášter a chrám, který

nyní zase jako dhve od etných poutník na-

vštvován bývá, byl založen r. 1032 od knížete

Oldicha pro jeho zpovdníka poustevníka sv.

Prokopa; dostavn jest od knížete Betislava

r. 1039 a hojné nadán. Klášter tento dle prv-

ního opata svého také klášterem sv. Prokopa
zvaný, konav služby B. až do konce XI. sto-

letí v jazyku slovanském, sloužil po mnohé
vky za semeništ netoliko náboženství, nýbrž

i vdy a umní, osvty a prmyslu, ba psobil

i na vzdlání pdy, na zvelebení hospodáství

a emesel. Za druhého opata Víta, sestence

sv. Prokopa, vypudil kníže Spytihuév r. 1056

mnichy slovanské odtud a odevzdal klášter

mnichm latinským z Bevnova tam poslaným
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se vším statkem. Avšak sv. Prokop se jim ti-

kráte zjevil a drazné jim naídil, aby klášter

hned opustili a do Bevnova se navrátili. Slo-

vanští mnichové vrátili se do svého kláštera

r. 1U64 z Uher, kam se utekli. Betislav II.

uvedl na Sázavu r. 1095 po vypuzení slavného

opata Božetcha zase mnichy latinské, kteí

zvelebovali klášter a rozmnožili velice zboží jeho.

V dubnu r. 1421 byl klášter od Pražan po-

boen, mniši vypuzeni a statky rozebrány. R.

1588 vyzdviženo odtud tlo sv. Prokopa a pe-
nešeno v slavném prvodu, jehož se sám císa

Rudolf II. súastnil do kostela Všech Svatých

na hrad Pražský. Teprv r. 1653 koupil opat

Bevnovský ást nkdejšího zboží Sázavského

kláštera od Jana hrab. Valdšteina. Byl zvolen

nový opat Daniel Ildefons Nignn, který ješt
více zastavených statk vymanil. Pispíváním
dobrodinc zvelebil se klášter a vystaven roku

1687 chrám na míst skvostného kostela, od
Husit zboeného. Klášter byl za císae Jo-

sefa II. zrušen a slouží nyní za sídlo vrchnosti

Sázavské. Nyní velice dbá o zvelebení poutního

místa toho dp. fará Sázavský Šindelá. Svatý

Prokop toho zasluhuje, abychom ho ctili.

*—
* Poádek služeb Božích o pouti

SV. Prokopa na Sázav. Na veer 3. ervence
po píchodu etnjších procesí bude v 5 hod.

kázaní (P. fará hrusický Jos. Ržika). Pak
následovati budou zpívané litanie a podá se

k veejné úct ostatek sv. Prokopa, který se

na Sázav chová, a pi tom se bude zpívat

staroeská píse : „Svatý Prokope, zástupce eské
zem." — O slavnosti dne 4. ervence od 5.

hodiny z rána následovati budou nepetržit
mše sv. ped památným obrazem sv. Prokopa.

Pro poutníky kolínské bude obtována mše sv.

v 7 hodin. Komunikantm podá se po sv. pi-
jímání dle starobylého na Sázav obyeje po-

svcené víno v kalichu sv. Prokopa. — V 7

hodin shromáždí se osada Sázavská, školní

mládež, jednoty a spolky se svými prapory u
studánky svatoprokopské, zvané Vosovky, kdež

l

ped vky kníže Oldich se svatým Prokopem
se setkal. Odtud povede vdp. kanovník Fr. Koí,
prvod do poutního chrámu sv. Prokopa a bude
následovati zpívaná mše sv. zvaná raatura, kte-

rou bude místní fará Jos. Šindelá ped obra-

. zem sv. Prokopa obtovat. V 10 hodin bude

j
slavnostní kázuní (dp. fará olešecký Vojtch
Šrámek). V 11 hodin bude za asistence veške-

\ rého pítomného duchovenstva vdp. probošt

vyšehradský Václav Štulc pontifikální mši sv.

obtovat. Slavnostní odpolední služby Boží bu-

jí
dou ve 3 hodiny (dp. fará rataj ský Václav

i ermák). — O noclehy pro poutníky jest v Sá-

• zav a erných Budácb dostatené postaráno.

Duchovenstvo, které již na veer s poutníky

na Sázavu zavítá, nalezne nocleh na fae sá-

zavské.
»_* p| ujicí chrám. V Kolínských (nad

Rýnem) Národních Novinách teme, že nejd.

p. biskup Antonius Macedo Costa z Pary v Bra-

silii nyní v Europ se nalézá, aby dal stavéti

plující chrám, jímžby po ohromné ece Ama-
zonské v Jižní Americe nahoru a dol plouti

mohl. Tato chrámová lo má býti 130' dlouhá

a 30' široká a má se jmenovali Christoforos

t. j. Kristonositel. Pkné a pimené to jméno
dojista. Palubou té lodi bude krásný chrám,

opatený vším, eho ve chrám teba: oltáem,

kazatelnou, ktitelnicí, zpovdnicí a jiným. 0-

statní prostory lodní tak budou zaízeny, že se

do nich zásoby a ji.ié potebné vci budou

moci dáti a mimo to budou obsahovati kajuty,

t. j. malé pokojíky pro biskupa, nkolik knží,

uitele, pomocníky a sluhy — Brasilianská

vláda pispla ku podniku tomu sumou 100 000
zlatých, a myslí, že vc velice pispje k tomu,

aby rozsáhlé zem na ece Amazonu ležící a

uvnit ješt málo známé lépe prozkoumány a

poznány býti mohly. „Christoforos" bude míti

úkolem, aby plul po ece Amazonu a vedlejších

jeho ekách, rovnž velikých, ve všem smru,

aby hledal domorodce, je cviil, hospodáství,

emeslm a jiným užiteným zamstnáním na-

vykal a je navozoval usedlý a spoádaný život

vésti. Zvlášt musejí knží a uitelové se pi-

initi, aby brzy jazykm týchž národk se pi-

uili, by je cviiti a tím suáze pístup k nim

si zjednati mohli; a naopak, aby zase nkteí
z domorodc portugalsky se nauili. Snahy

tyto a úmysly mají i k tomu vésti, aby i v

ohledu národopisném zem ty se propátraly,

nové prameny výnosu a výtžku vládé se ote-

vely, ano pokud možná bude, i obchodní spo-

jení se zemmi tmi se zaídilo a udržovalo.

Z íma. Pomník zesnulému znalci eí
kardinálu Mezzofantimu byl postaven v kostele

sv. Onufria v ím a tyto dny slavn odhalen.

Na pomníku jest vytesáno poprsí kardinálovo,

jemuž pt díl svta hold svj vzdává. Kardi-

nál Mezzofanti znal jak známo pes 50 eí,
znal též výborn naši eskou e a asto jí

hovoil s eskými uenci zavítavšími do íma.
Z Janova. (Spustlosf a bohapráznost.)

Jedním z nejutšeuéjšich svátk církve kat.

jest slavnost Božího Tla, kterou vrní katolíci

svou víru vyznávají v pítomnost Syna Božího

v Nejsv. Svátosti oltání. Považme, že tato

víra hýbá a hýbala jako ku. p. u nás po celá

staletí národy. A co se dje v Itálii, která

tolik církvi kat. dkuje? O této slavnosti byl

v Janové velechrám lidmi peplnn. Muži, ženy,
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dítky modlili se;kleícea zpívajíce ped Nejsv.

Svátostí oltání. Náhle se z vní ped koste-

lem ozvalo pískání. Když se prvod hnul a

když se piblížil arcibiskup pod nebesy s Bo-
žím Tlem ku hlavnímu portálu, tu vrhlo se

asi 60 muž, kamením a holemi ozbrojených,

na schody kostelní a poali na nebesa bázeti

kámením a do lidu tlouci holemi. Nastal ne-

výslovný zmatek, mnoho muž poranno, mno-
ho paní omdlelo. Teprv, když vava dosáhla

nejvyššího stupn, vidlo se policii zakroiti.

Zateno asi 20 osob. Co se jim za tuto boha-

práznosf stane? Myslíme, že nieho; pustí je

zase co nejdíve. A kam to povede? Ku svr-

žení Humberta s trnu. Za ti dny po neslý-

chaném pohoršení tomto, bral se nábož. prvod
ítající asi 3500 osob ponejvíce dlník, z pouti

u Madonny del Monte a byl pepaden davem
spustlých niem, kteí do zbožných poutník
bušili holemi a kamením. Jedna osoba byla

k smrti ušlapána a jistý dlník tak holemi

stluen, že za nkolik hodin ducha vypustil.

Mnoho osob zranno. Také pi této výtržnosti

byla policie zcela lhostejnou. — I u nás v na-

šem mocnáství jeví nkteré mstské rady jako

Hradecká ve Štýrsku mezi jiným též tím svou

svobodomyslnost, že se letos nechtly súastniti

v prvodu BožíhoTla. Caveant consules!

fjiteráruí oznamovatel.

*—* r filosofie kesanská porovnaná
s nkterými filosofiemi nového vku." Od dr.

Eugena Kadeávka, prof. gymn. a docenta fi-

losofie na c. k. bohoslov, fakult v Olomouci.

V Olomouci 1886. Tisk a náklad F. Slavíka.

Vnován jest tento spis nejd. p. opatu Stra-

hovskému Zikmundovi Starému. Dp. spisovatel

snaží se, aby filosofie kest, zase pišla ku své

zasloužené cti, aby zase pednášena byla na

našich vyšších uelištích, kde jest jen trp-
nou a opovrhovanou popelkou. Za tou píinou
porovnává se kestanská filosofie obšírné s fi-

losofií Kantovou, Herbartovou a Conte-ovou,

které jsou jí nepátelské. S Kantovou proto,

povvadž Kant dal podnt mnohým smrm
filosofickým a jest jmín sloupem a štítem,

otcem a zastancem filosofie moderní. S Her-

bartovou proto, ponvadž jest v rakouském
mocnáství oblíbenou a rozšíenou, takže ješt

ped krátkou dobou nikdo ani professorera filo-

sofie se státi nemohl, kdo k Herbartovi nepí-
sahal. S Comte-ovou proto, ponvadž jest ma-
terialistická, revoluní a modláská, a pes to

pese všechno u nynjší generace dochází ob-

j

liby. O mnohých filosofech dp. spisovatel asto

I

zmiuje se krátce, porovnávaje filosofii kest.

I

s jejich naukami. Pramen pi tom použito

spolehlivých. Zárove vydán týž spis v jazyku

nmeckém. Bylo by dobe, aby nadaný p. spi-

sovatel dosazen byl na takové místo, ve kte-

rém by hojnjší mrou pravdy kesanské há-

jiti mohl.
*—* „ V dtském svt" povídky, povsti

a pohádky, jež napsal Fr. V. Kodym. Zábavné

bibliotéky dílo 90. V knihtiskárn benediktin-

ské v Brn. Ceaa 20 kr.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul:

p. P. Alexius Jan N. Vanek, 51. . benedikt.

v Bevnov, dne 14. ervna 1885, (nar.

v Obov 8. kvtna 18£9, prof. 28. záí

1884, vysv. 9. listop. 1884).

V biskupství Králové-Hradeckém.

V Pánu zesnuli

:

p. Ign. Kubásek, far. Zbislavský na odpo.,

12. ervna 1885, (nar. 13. srpna 1814 v

Buících, vysv. 25. ervence 1841);

p. Fran t. Kopisté sekr. vík. a far. v Lži,

18. ervna 1885, (nar. 27. bezna 1816 v

Perálci, vysv. 25. ervence 1831).

Jmenováni jsou:

p. Jos. Hájek, vik. sekr. a . dk. v Ousobí,

jmenován správcem vikariát. Lipnického.

;

Ponvadž Humpolecký farní kostel povýšen za

dkanský a fara za dkanství, tedy P. Ferd.

Bursik, é. ádu prem. kanonie Želivské, b.

not. a duchovní správce v Humpolci, jme-

nován prvním dkanem.
Ustanoveni jsou

:

p. Frant. Hroneš, kapl. Novomstský, za far.

v Bohuslavicích
;

p. Kar. Syrový, far. v Chlenech, za dkana
v Kostelci nad Or.

Uprázdnná místa:

Lze, fara patr. Thurn-Taxis ského, od 19.

ervna 1885:

Chleny, fara patr. hrab. Bedicha Kinského, od

22 ervna t. r.

WGT íslem ímfo koni I. plletí „Blaho-
vesta" roníku letošního, a dovolujeme si tudíž

pp. pedplatitele požádati o další pedplatné,

kteí totiž v lednu jen na pl roku abonovali,

aby v zasíláni žádná pestávka nenastala. —
Zárove podotýkáme, že úplné výtisky „Blah."

z r. 187tí— 1880 v snížené cené roník za

zl. 1 50 v expedici tohoto listu (knihkupectví

B. Stýbla v Praze) se prodávají

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.



Roník XXXV. V Praze 5. ervence 1885. íslo 19.

Vydává se

5., 15. 25. kaž-
dého msíce.

Redakce :

v kníž. arcib. se-

minái, c. 190—1.

Expedice:
v knéhkupectví
B. Stýbla na sv.

Václavském nám.

é, 78G—II.

Nedošlá ísla
-eklamujte nej-

déle v msíci.

BLAHOVST
Majiteli fr. srdÍnko. Redaktor a nakladatel : fr. krásl.

Pedplácí se

v expedici a u

všech rádných
knihkupc

celoron zl. 3.—
poštou . „ 3.50
pololetn „ 1.50

poštou . „ 1.76

tvrtletní ped-
placení se nepi-

jímá.

.Jednotlivá ísla
se neprodávají.

„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xiv, 34.)

Ku tetí jubilejní slavnosti na oslavu

sv. Methodje, apoštola našeho,

která se od o.—12. ervence t. r. po celé

Morav koná.

(Podává A. Rejzek T. J.)

Když naše esko* slovanské kraje došla

55 íma zpráva, že sv. Otec náš Lev XIII.

30. záí, na den velikého uitele církev-

ního, sv. Jarolíma, r. 1880 úctu sv. apo-

štol slovanských, Cyrilla a Methodje,
rozmnožil tím, že se od té chvíle b. ervence
každoron po všem svt slavnost jejich

odbývati má, rozradovalo se srdce naše a

každého upímného Slovanm pejícího
kesana. Když jsme se pak o onom pože-

hnaném dobrodiní, jak nazývá milost tuto

veliký biskup djakovarský, dotli ve zvlášt-

ním okružníku papežském a když vidli
a pocítili jsme onu velikou dobrotu a lásku

otcovskou Lva XIII. ku všem Slovanm,
tu splesali jsme všichui a jednmi ústy

nazvali „Grande munus" radostným po-

selstvím. A ímská pout Slovan ke hrobu
sv. apoštol Petra a Pavla jakož i ke hrobu
svatého Cyrilla práv ped 4 roky konaná,
objev to až po tu dobu neslýchaný, vydala
svdectví, že všichni katolití Slované u-

znávají dobrodiní veliké, že ctí ve sv. Otci

nejen svatou lásku a dobrotu, kterou jako
námstek Ježíše Krista z Nho samého
má, alebrž i onu svrchovanou moc, kterou
se v církvi jednota sv. víry a jednota
neporušená království nebeského na zemi
zachovává. Zpomeme si zase alespo na
nkterá slova ta vné pamtihodná. S ne-

všední radosti mluví nám sv. Otec o pí-
kladné ochran, kterou se nesli již ped
1000 lety k sv. Apoštolm našim utisko-

vaným pedchdcové jeho, s jakou slávou

|

sám papež Hadrian II. s duchovenstvem
I

a lidem jim vyšli vstíc, když do íma
|

picházeli, s jakou slávou byl sy. Cyrill

na rozkaz apoštolské stolice v ím po-

chován, že se podobalo vše spiše prvodu
vítznému nežli pohebnímu. Netají se tím
ale zejm mluví o papeži Janu VIII. a

naízeních jeho uvádje slova: „Písmo
slovanské, jímž chvály Bohu povinné se

rozléhají, právem chválíme i aby v témž
jazyku nauky a skutkové Krista Pána na-

šeho, vypravováni byli, pikazujeme . . .

u

Kéž jsme se bedlivjšími studiemi hi-

storie církevní mezi Slovany zamstnávali

!

Poznali bychom více pravdu ale i dosah
slov tchto, které sv. Otec tehdy pravil:

„Papežové ímští, kdykoliv o pomoc jsou

žádáni od knížat vládnoucích národm prací

Cyrilla a Methodje ku kesanské víe
pivedeným, nikdy nedopustili, aby po-
hešována byla jejich v podporování do-
brotivost, v pouení vlídnost, v rady ud-
lování dobromyslnost, u vcech všech, v kte-

rýchkoli mohli, nadobyejná ochotnost.

Pede všemi druhými však Rastislav, Svato-
pluk, Kocel, sv. Ludmila a Bogoris zna-
menité u Našich pedchdc lásky dle

poteby a doby zkusili jsou.

Aniž Cyrillovým aneb Methodjovým
skonáním zastavila se neb ulevila otcovská
ímských papež o národy slovanské sta-

rostlivost, nébrž v ochraování u nich sv.

náboženství a v zachovávání zdaru veej-
ného vždycky skvle vynikala. I skuten
k Bulharm Mikuláš [. poslal z íma
knze, kteí národ vyuovali, jakož i bi-

skupy z Populonie a Ostie, aby novou
kesanskou spolenost uspoádali : též

astým Bulhar sporm o právu církevním

m
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on sám pelaskav vydal výpovdi, v nichž
i ti, kteí církvi ímské nehrub pejou,
svrchovanou vhlasnost vychvalují a vysoce
váží. Ano po žalostné pohrom rozkolem
spsobenó chválí se Innocenc IÍL, že Bul-
hary s katolickou církví smíil, a eho
IX., Innocenc IV., Mikuláš IV. a Éugen IV.,

že je v usmíení udrželi.

Podobn kBosanm a Hercegovcm
nákazou pevrácených domnnek podvád-
ným znait jevila se pedchdc Našich
laskavost; totiž Innocence III. a Inno-
cence IV., kteí blud z duší vypleniti se

snažili, Éehoe IX., Klimenta VI. a Pia II.,

kteí katolickou hierarchii po tch krajích

stanovit upevniti hledli. Též o Inno-
cenci III., Mikuláši IV., Benediktu XI.,
Kl ;mentu V. jest mníti, že vynaložili ne-
poslední ásti péí svých na Srby, od
nichž peopatrn zdrželi zchytrale nastro-

jené ouskoky k oviklání náboženství. I

Dalmatinci a Liburnovó došli pro stálost

víry a vzájemnost podpory od Jana X.,

ehoe VII., ehoe IX. a Urbana IV.

zvláštní pízn a dkladné pochvaly. Ko-
nen i v samé církvi Srmskó v 6. století

vpády pohanskými zniené a potom ná-
boženskou horlivostí sv. Štpána, krále

uherského, ojmovenó mnoho jest památek
dobré vle ehoe IX. a Klimenta XIV.

Proež, dokládá sv. Otec Lev XIII.,

Bohu jest dkovati, že se nám naskytuje
vhodná píležitost, abychom se zavdili
národm slovanským a psobili spolený
jejich užitek s nemenší zajisté horlivostí

než která jest pi Našich pedchdcích
shledána . . . Ony církve zajisté osvojují

sob nejmnožší a nejvtší ásti péí na-

šich, aniž jest nco, jehož bychom sob
žádali dychtivji, než abychom peovati
mohli o blaho a zdar jejich, abychom je

všechny vným poutem svornosti, kteráž

je nejpevnjší a nejlepší zárukou jejich

blaha, k sob pipoutati mohli. Pejeme si

jen, aby nekonen milosrdný Bh našim
zámrm požehnal a podporoval, co již

zapoato. Vzýváme také jakož prostedníky
u Nho, sv. Cyrilla a Methoda, uitele Slo-

vanv, na jichž nebeskou podporu práv
tak spoléháme, jakož pejeme si, aby roz-

šíeno bylo jejich uctní ..."
eho se tudíž jiného letos v tisící

ronici úmrtí sv. Methodje domáhati má-
me, bu že putujeme na posvátný Vele-

hrad, kde se ped 1000 lety sv. Otec náš
a metropolita eskoslovanský louil se

svými milými ovekami, odcházeje na v-

nost, bu že putujeme k Matice Boží
Staroboleslavskó. obrazu svatomethodjskó-
mu, pedrahému ddictví po našich Otcích
— eho jiného se domáhati máme nežli

jednoty obou církví latinské s ecko- slo-

vanskou po všem svt slovanském, jako
po ní prahne sv. Otec náš? Modleme se,

aby všichni Slované obživeni duchem sv.

Apoštol našich bojovali boje statené o

víru a vdu a vzdlanost, aby se poznali

v lásce a vdomí, že mají tytéž Otce sv.,

Cyrilla a Methoda, biskupy katolické církve,

aby zakmitla nadje , že idea Cyrillo-Metho-
djská osvdí moc života sjednocujícího,

aby brzy nadešla doba všeslovanskóho
spojení pod sv. Otcem Lvem XIII , z e-
hož blaho a požehnání obma církvím i

všem Slovanm by vzešlo.

Slyšeli jsme v odpovdi rozkolných
Srb, že prý na Velehrad posvátný neza-

piltují, ponvadž je roztrženo Slovanstvo

ve dv církve, katolickou a rozkolnou. A
co pravili ? „Rozumí se, že dle hlasu srdce

svého páli bychom si církevní jednoty . .

.

Nemluvili bychom pravdu, kdybychom
tvrdili, že rozštpenost ta nám neškodí.

Škodí Rusm a Polákm, škodí Srbm i

Horvátm, škodí všem . . . nejvíce tím,

že nepátelé naši dovedli z rozštpenosti

té koistiti ..." Tak píše rozkolná po-

brat o jednot církve mezi Slovany. Jak
bychom teprve my, katolití Slované, mli
ždáti a toužiti po unii sv. vidouce patr-

nji nesmírné propasti a nespoetné škody
na stran rozkolu ne pro tisíce ale miliony

ubohých Slovan rozkolných!
Nezbytno naprosto jest, abychom v

tomto jubilejním roce na Spasiteli našem
Ježíši Kristu a nejsv. Matice Jeho a sv.

ddicích našich všechnch usilovn se do-

máhali této sv. jednoty, sjednocení ke-
stanskoslovanskóho svta pod jednou vidi-

telnou hlavou církve latinské i ecko-slo-

vanskó, v jednot sv. katolické víry.

Zpomínámsitu bratrstva Cyrillo-Metho-

djskho i u nás v echách a na Morav
a j. založeného pod vzýváním sv. Apoštol
slovanských na sjednocení rozkolných Slo-

van v jedné sv. církvi. Zbožný a v pravd
apoštolský muž Antonín Slomšek, biskup

labudský, s krvácejícím srdcem vzdychal

nad tolika miliony rozkolných Slovan vy-

louených z požehnaného ovince, jemuž
námstek Ježíše Krista jest pastýem ;

i

piinil se r. 1852 o to, aby založeno bylo

bratrstvo modlitby spolené na sjednocení

esko-slovanskó církve s latinskou. Daleko
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široko se ujímala myšlenka tato, na tisíce

a tisíce úd získáno, kteí se zavázali:

a) co den 1 Otenáš a Zdrávas se po-

modliti s pídavkem : Orodujte za nás, sv.

Cyrille a Methode. abychom hodni uinni
byli zaslíbení Kristových! b) kdo knzem
jest, na úmysl tentýž 1 mši sv. sloužiti;

kdo není knz, na svátek sv. Apoštol
slov. neb nkterý den v oktáv sv. svá-

tosti na tentýž úmysl pijmouti; c) pii-
niti se, by bratrstvu nové údy získali.

Sv. Otec tehdejší Pius IX. uštdil
údm drahn odpustk, plnomocných a)

v den kdy se dají zapsati, b) v hodince
smrti, když vzývá ti budou skroušeným
srdcem nejsv. jméno Ježíš, c) každoron
v den svátku i oktáv sv. Apoštol slov

Mimo tyto plnomocnó odpustky trest as-
ných povolil též ástené z pokladnice
církevní.

Máme toto bratrstvo založeno v ne-
jednom našem mst, v nejednom eském
kraji; však nevíme skorém ani, živoí-li
ili pochováno jest jako dítko mrtvé! Le-
tos v jubilejním roce zajisté poskytuje se

nám nejlepsí píležitost, bychom obnovili
bratrstvo vzájemné na oslavu sv. Cyrilla
a Methoda spolenou modlitbou se domá-
hajíce vyteného cíle apoštolského. Kde
pak posud zaízeno není, jak snadno by
se po > osadách zaíditi dalo, jak rády by se

dítky školní ten Otenáš pomodlily a
bohumilá by byla modlitba ze srdce ne-
vinného, jak rádi by i otec a matka vrouc
nou modlitbou se k milosrdnému Hospo-
dinu modlili, aby zachoval jim a jich dít-

kám sv. víru, nejdražší to poklad na svt,
a vrátil pravému ovinci ono veliké pe-
veliké stádce bloudících bratí a sester na
Východ. Zasame se o uskutenní pání
tohoto a budeme míti též památku po
osadách našich esko-slovanských na ju-

bilejní rok tisíciletého úmrtí sv. Methodje
na posvátném Velehrad.

Ranní kázaní
na nedli VII. po sv. Duchu.

Každý strom dobrý ovoce dobré
nese: zlý pak strom zlé ovoce
nese. Mat. 7, 7.

Pán Ježíš v dnešním sv. evangelii

mluví v podobenství o stromu dobrém a

o stromu zlém a má pitom na mysli lo-
vka. Život lidský v pravd v mnohém

ohledu podobá se stromu. Strom z poátku,
když vzrstá, bývá peliv pstován,
vzrostlý pak má nósti po mnohá leta o-

voce, po letech opt chadne a usychá
Takový jest i pravidelný bh života lid-

ského. I lovk v mládí svém musí bedliv
býti vychováván a veden ke všemu do-

brému ; zstavme malé dítko sob samému
bez vychování a vyuování, bez dohledu a

dobrého píkladu — a ono bu zahyne,
aneb bude neužiteným lenem spolenosti
lidské. Dosplý má též vydávati ovoce
dobré svému Stvoiteli, t. j. má skutky
dobrými vrn jemu sloužiti. V stáí
chadne a umírá, ale ovoce, jež pinesl, to

zstává ; duše jeho obohacena skutky do-

brými odchází ped trn Boží, aby tam
odmnu pijala za vrnou službu Boží
na zemi.

Strom potebuje vláhy, tepla a svtla
sluneního, jinak nevydá užitku žádného.

A tak i lovk, máli nco dobrého initi,

potebuje pomoci s hry, milosti Boží,

kteráž rozum jeho osvcuje a vli posiluje

ke všemu dobrému.
Mnohý strom pi vší péi nepináší

užitku
;
je sice krásný na pohled, má mno-

ho pkného listí, ale ovoce nenese žádného,
aneb jen ovoce špatné. Takový dle slov

Spasitele záhy bývá vyat a na ohe u-

vrzen. Podobn mnohý lovk má sice

mnoho pkných slov. zdá se na pohled
dobrý a užitený, ale život jeho a skutky
nejsou takové; a i jemu Bh potebných
milostí udluje, zstává pece stromem ne-

užiteným zde na zemi. Takový také ne-

dosáhne úelu, pro který stvoen byl, ne-

vejde do království Božího. Strom proto

se pstuje, aby jednou nesl ovoce dobré

;

a lovk proto od Boha byl stvoen a po-

staven na tuto zemi, aby také nesl ovoce
dobré, aby konal skutky dobré, Bohu
vrn sloužil a tak jej oslavoval. V stro-

moví je veliká rozmanitos, rozeznáváme
veliký poet strom užitených a tudíž i

množství druh ovoce dobrého. Podobn
i lidé mohou rozmanitým spsobem vydá-

\

vati Bohu ovoce dobré a tak jemu sloužiti.

Každý stav, každé povolání ma své po-

vinnosti a tudíž své zvláštní dobré skutky,

jimiž Bohu dobré ovoce pinášeti má.
V každém stavu a povolání možno konali

skutky dobré, každému udluje k tomu
Bh své pomoci a milosti, nikdo tudíž

nebude moci omlouvati se, jestliže zstane
stromem neužiteným, jestliže zstane stro-

I

mem neplodným, jestliže žádných skutk
19*
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dobrých neinil. Mnohé skutky dobré
mže každý lovk initi, není k tomu
nic jiného potebí, než dobré vle Bohu
horliv sloužiti.

Když lovk pamatuje stále ná Boha,
když každodenn v pokoe kleká a k n-
mu se modlí, jest to ovoce dobré, které

Bohu vydává, a to je možno každému.
Když lovk svého jazyka, své ei užívá

dle vle Boží, když Boha chválí, jej vy-

znává, jen ei užitené mluví, když lži,

pomluvy a klení se varuje, je to také

ovoce dobré, jež Bohu pináší — a toho

docíliti mže každý, kdo bedlivý a opatrný
jest na sebe. Když lovk svdomit a

piln koná práce, jež stav jeho mu ukládá,

taková svdomitá práce je též služba Boží.

dobré ovoce ped bohem. Když rodiové
svdomit vychovávají své dítky, když od
útlého vku vedou je k Bohu, k modlitb,
k životu ctnostnému a spoádanému a

když dobrým píkladem jim pedcházejí,
tím veliké zásluhy dobývají sob u Boha,
dobré ovoce jemu pinášejí. Když dítky

poslušný jsou svých rodi, když váží si

jich jako nejvtších dobrodinc po Bohu
a jim za všecko dobré, co jim zvlášt
v mladosti prokázali, vdnost projeviti

se snaží, konají tím vli Boží, vyslovenou
ve tvrtém Božím pikázaní a dobré tak

vydávají ovoce ped Bohem. Když lovk
dobe snáší se se všemi bližními, když
trpliv jest k jejich slabostem a nedo-
statkm, když varuje se každé kivdy a

nespravedlnosti a vždy ochoten jest dle

možnosti pomoci svému bližnímu v jeho
potebách a nehodách, tato láska jeho
k bližnímu je též ctností Bohu zvlášt
milou, nebo o ní praví božský Spasitel

:

Cokoli byste uinili jednomu z nejmenšíoh
bratí mých, mn jste to uinili. Když
sám trpliv snáší kíže a strasti, jež Bh
na nj sesýlá, když pi tom proti Bohu
nereptá, ale do vle jeho se odevzdává, je

to také ovoce dobré ped Bohem. Když
lovk uznává a vyznává chyby a híchy
své, jichž ani spravedlivý nebývá zcela

prost, když lítostí a sv. svátostmi hledá
smíení s Bohem a posvcení duše, nad
tím dle slov písma sv. mají radost sami
andlé v nebi — tím též ovoce dobré vy-
dává ped Bohem. A tak rozmanitým sp-
sobem mže lovk Bohu sloužiti, dobré
skutky konati, dobré ovoce jemu pinášeti.

Milý jest pohled na strom obložený
užiteným ovocem ; a podobn Bh se za-

líbením pati na lovka, který po celý

život jemu vrn sloužil a ke cti Boží
mnoho dobrého vykonal. Takový lovk
hojné ovoce dobré pinesl Bohu a také
sob samému. Kdo vrn Bohu slouží a
híchu se varuje, je již zde na zemi šasten
a spokojen, dobrými skutky získal sob
poklad, jehož mu svt ani dáti ani vzíti

nemže. O takovém praví písmo sv. : „Bla-
hoslavený muž, kterýž nechodil v rad
bezbožných, a nestál na cest híšník, . .

.

i bude jako strom, který štípen jest podle
vod tekoucích, jenž ovoce své vydá asem
svým: a list jeho nesprchne : a všecko,

cokoli initi bude, šastn se mu povede."
(Žalm. 1, 1—3). Spravedlivý lovk je

v pravd jako strom, jehož listí nikdy ne-

sprchne a nesvadne; po tomto život po-

zemském pesadí jej Bh do zem lepší

v království Božím, aby vzal odmnu za

vrnou službu svou.

Pamatujme vždy na tento vný cíl

svj a skutky dobrými shromažujme sob
poklad nehynoucí pro nebe. Bímský jeden

císa jménem Titus proslaven byl velikou

dobroinností. O tomto císai se vypra*

vuje, že když nkdy se upamatoval, že

toho dne nieho dobrého nevykonal, íká-
val pak pátelm svým: Ten dnešní den
jsem ztratil, nebo nic dobrého jsem ne-

vykonal. Dobroinnost považoval za nej-

vyšší úkol svého života. Tak i my svdo-
mit používejme toho asu, jehož Bh na
zemi nám popává; dobrými skutky vy-

dávejme hojné ovoce dobré svému Stvo-

iteli, pak i odplata naše hojná bude v ne-

besích. Amen. J. Slgr.

Psobení sv. Methoda v Polsce.

Napsal Jan Tenora.

Valn jest rozšíeno mínní, že ke-
sanství teprve ve století X. za asu, kdy
Meislav pojal za manželku eskou knžnu
Dobravku, v Polsce se rozšíila. Avšak
za pravdu nepochybnou pijati jest, že již

dávno ped Meislavem kesanství v Polsce

lidu vštpováno bylo, a to že hlásáno bylo

a šíilo se péí a snahou svatých apoštol
slovanských a žákv jejich. Na em pak
tvrzení toto se zakládá, pokusíme se v rok

tento jubilejní, v rok, kdy i z Polský pe-
mnozí se chystají na pou na posvátný

náš Velehrad, objasniti.

Znamenitý historik Eoepell ve své
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„Historii Polsky** *) píše : Vtšina novjších
polských djepisc, jako: Naruszewicz,
Friese, Lelewel, Bandtkie, byli toho mí-
nní, že kesanství již ped obrácením
Meislavovým mlo poetné vyznavae
v Polsku. Prvnjší ti tvrdí, že z Moravy
dílem psobením žák Methodových, kteí
jako apoštolov do všech slovanských zemí
se rozešli, rozšíilo se do Polsky, dílem tak
že se to stalo, že po zániku íše velko-

moravské mnoho kesan z Moravy do
bílého Charvatska (t. j. Krakovská) se

uteklo, tam že se pak usadili, víru svou
rozšiovali a, jak se podobá, „v Krakov
chrám sv. Kíži zasvcený založili. Mínní
toto opírá se hlavn o zprávy, jež eský
kroniká Hájek na str. 37. a násl. v kro-
nice své (vyd. z r. 1541) a Stedovský ve
spisu svém: „Moravia sacra a na více

místech uložil, mimo to pak také o zprávu
Konstantina Porfyrogenety : De admini-
strando imperio" (op. ed. Meursius p. 127).

Ponvadž však ani Hájkovi ani Stedov-
skému, jakož dokázali Dobner, Dobrovský
a j., zcela žádné víry pikládati nelze,
zdá mi se býti zbyteným, abych dále
dokazoval nesprávnos vybájených zpráv
jejich o onch apoštolech moravských a o
jejich innosti v Polsce."

Upírá tedy Koepell docela vlyv n-
jaký sv. Cyrilla a Methoda na Polsko.
Jiná však otázka jest, zdali právem. A tu
již odpovdti jest, že nikoli. Známe od
té doby, co Eoepell slova tato napsal mno-
ho jiných pramen, z nichž nade vší po-
chvbnos vysvítá, že zejména sv. Method
kesanství v Polsce a už bezprostedn
nebo prostedn rozšioval, a že také sv.

bratí Cyrill a Method vždycky byli ctni
jako apoštolov a patronov Polsky ; ku sv
dectví pak Hájkovu a Stedovskóho žádné-
ho zetele míti nemusíme.

Psal Eoepell takto r. 1840, kdy ješt
neznal „Životu sv. Methoda" ani jiných
zídel, z nichžto erpáme jo sv. apoštolech
našich. A hle v samém „Životu sv. Metho-
da" **) teme: „Ml Method i dar pro-
rocký a mnoho splnilo se z jeho pedpo-
vdí, z kterých tu o jedné toliko nebo o
dvou se zmíníme. Pohanský kníže velmi
mocný, jenž panoval na Vislici, stíhal ke-
sany nejen jízlivými úsmšky, nýbrž i

mnohonásobnými píkorami. Tu poslav

*) Hamburg 1840, T. I., str. 622.
**) Prameuy déjio eských. — Monu-

menta Poloniae I. ad. Bielowski.

k nmu Method ekl: „Dobe by bylo
synu, abys se dal poktíti dobrovoln ve
své zemi, nebo jinak budeš jat a donucen,
abys pijal kest v cizí zemi, a vzpomeneš
na má slova." Tak se i stalo."

Slova tato zejmo dokazují, že psob-
nos sv. Methoda i na krajiny polské se

vztahovala. Nezáležít již nikterak na tom.

bylo-li msto Vislica v krajin polské,

nebo bylo-li to msto ruské.*) Nebo do-

kazuje-li toto uvedené místo, jak tomu
chce dr. Julian Peleš, že psobil sv. Method
i u Eus, dokazuje zárove, že inný byl

i u Polák, ponvadž jen krajinou Polák
mohl dospti k Eusm.

Již ze zprávy této v „Život svatého
Methoda" vyplývá tedy, že innos sv.

Methoda vztahovala se i na Polsku. Avšak
jiných ješt svdectví v píin té dovo-
lávati se mžeme, kterými zpráva nahoe
uvedená úpln se potvrzuje. Jest nám
obrátiti zetel na to, že Svatopluk šíil

panství své a že podrobil si nkteré kra-

jiny v Polsce. Kam pak až rozprostírala

se íše Svatoplukova, tam zajisté také

zasahovalo psobení sv. Methoda.

A tu již v hlav 10. v témž „Život
sv. Methoda" teme: „Od toho asu za-

ala se nauka Boží siln rozšiovati i po
et duchovních zvtšovati se ve všech
mstech, i pohan poali viti v pravého
Boha zavrhujíce bludy své, a co nejrychleji

panstvo moravské zaalo se rozšiovati na
všecky strany a bez híchu vitéziti nad ne-

pátely svými." Toto svdectví o šíení
se panství moravského netýe se zajisté

nieho jiného, než toho, že Svatopluk vál-

kami utkávai zem pohanské, a to zem
polské. Utvrzuje nás v tom dvojí okolnos.
Pedn teba k tomu zetel míti, jaká
byla poloha a jaké byly pomry tehdejší

íše Velkomoravské: dovolovaly Svato-
plukovi, aby šíil íši svou jediné na vý-
chod a na jih. Na jiné strany svtové íše
své rozšíiti nemohl

;
jmenovit na západ,

akoli stále válil s Nmci a nad nimi
vítzil, pece žádného kraje jejich se ne-

zmocnil. Obzvlášt však nám pihlódnouti
jest, šíila-li se íše Svatoplukova na vý-
chod. Jest pak tu nepochybno, že se na
východ šíila : tak víme jist, že po smrti
knížete Kocela zahrnul v íši svou celé

*) J. M. 08solin9ki i Dáš Palacký pova-

žují totiž msto to za polské, kdežto Dr. J.

Peleš pokládá je za ruské.
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jeho území vyjímajíc jen hrabství Dudlepy ;*)

v severní pak Pannonii také zabral Sva-
topluk jakýsi kraj okolo Nitry, v nmž
obývali pohané, jak o tom dosvdují bi-

skupové bavorští v liste k Janu IX. z r.

900.**) Aby však dále na té stran šíiti

mohl íši svou, zabraovali mu mocní
Bulharové a pozdji Uhi

;
zbývalo mu

tedy, chtl-li panství své rozšíiti, aby
zabrati hledl zejména krajiny polské. A
tak Svatopluk utkal válkou knížete, jenž
panoval v mst Vislici, a jehož letopisci

nazývají Vislavem ili Vyševítern. Vyzval
ho naped, jak se velmi pravd podobá,
aby pijal víru kesanskou, a ovšem dle

názor tehdejších, které byly obecnými,
aby tím zárove uznal jeho nadvládu.
Když však nechtl, pemohl ho v boji.

donutil, aby pijal kest, a kraje jeho se

zmocnil.

Druhá okolnost, která dotvrzuje, že

Svatopluk šíil íši svou zabíraje krajiny

pohany osazeuó, pi emž nejprve pomý-
šleti jest na Polsku, jsou slova v „Živo-

t Methoda," „že panství moravské zaalo
bez hnchu vitéziti nad nepátely svými. Co
jiného by mohl míniti letopisec stedovký,
jenž všecek proniknut byl idejemi ke-
sanskými, slovy tmi, že panství kesan-
ské bez híchu vítzilo nad nepátely svý-

mi, nežli válku kesan s pohany a sice

za tou píinou, aby víra kesanská se

šíila; války totiž, které se vedly, aby se

víra pravá šíila, nebyly pokládány, a již

se vedly jakkoliv, za prolóvání krve, za

hích, nýbrž za zásluhu, válka však ke-
san s kesany pokládána vždy za híš-
nou a pokárání hodnou. Vysvítá tedy i

z tchto slov, že Svatopluk ujamil pohany
okolní, že šíil íši svou v Polšt, a tím
že také se tam šíila víra kesanská.

Tím se stalo také, že patila i ás
Polska k diecesi sv. Methoda. Jest to faktum
dležité, jehož památka zachovala se po
staletí. Když dávno již zaniklo arcibiskup-

ství od sv. Methoda založené, zízeno bylo
r. 973 biskupství pražské ; a hle jeho ástí
bvl i Krakov s okolím. Dosvduje to

listina císae Jindicha IV. z r. 1086, která
jest potvrzením listiny od papeže Bene-
dikta VI. a císae Oty 1. vydané pi zí-

*) Dtimmler „Sudftstliche Marken," viz

Archiv fttr Kunde óster. Geschichtsquelleu X.
str. 41.

**) Codex diplomaticus Moraviar I 62.

zení biskupství pražského. Hranicí biskup-
ství pražského na východ byla eka Bug
a Styr. *) Avšak v této ásti Polska nebyli
biskupové pražští vrchními pastýi na zá-

klad toho, že knížata eští mli na n-
jaký as Krakov ve svém držení, nýbrž
aby tam biskupové pražští byli vrchními
pastýi, mohlo se státi jen tehdy, kdyby
Krakov s okolím nenáležel díve do žádné
diecóse, nebo jen tehdy, vstoupili-li bisku-

pové pražští v práva a držení toho biskup-
ství, jehož ástí byl Krakov s okolím. A
které biskupství to mohlo býti? Mohlo to

býti jediné biskupství sv. Methoda. Vždy
víme s úplnou jistotou, že dlouho již ped
založením biskupství pražského bylo bi-

skupství polské, t. j. pozanskó, proto

vlastn polským zvané, že jeho biskup
byl vrchním pastýem zemí polských ; kte-

rak by tedy mohli biskupové pražští n-
jaké nároky sob initi na Krakov a jeho
okolí? Zajisté tedy jest nepochybno, že

nemohli sob initi nárok nikterak jiných,

nežli které jim slušely jako nástupcm sv.

Methoda
;
byli tedy biskupové pražští již

dle tohoto fakta vbec považováni za

právn a ádné nástupce sv. Methoda, do
jehož diecése tedy musil náležeti Krakov
i celá ás Polsky až k Bugu a Styru.

Vždy uvažujeme-li, ode které doby by
kraje ty mohly náležeti k Morav a k die-

cesi moravské, nezbytn postoupiti musíme
až k asu Svatopluka a sv. Methoda. Aspo
tedy ás Polsgy náležela k diecósi sv.

Methoda, nepochybn od asu, kdy Svato-

pluk zvítzil nad knížetem ve Vislici.

Ze tomu tak, dovozovati se snad též

ponkud mže ze slov, jimiž kronikái jak
uherští tak polští o událostech za asu
Svatoplukova vypravují, a ovšem vyzná-
váme, že nelze všecko od kroniká tchto
za pravdu pijati. Tak Keza, nejstarší kro-

niká uherský, nazývá Svatopluka knížetem
polským.**) Slova ta zajisté se vztahují

na pemožení knížete ve Vislici, ehož ná-

sledkem bylo, že ta ás Polsky pipojena
i k íši i k diecési moravské. Bogufal,

letopisec polský, vzpomíná, že okolo r.

884 Svatopluk zvítzil nad Vislavem, kní-

*) Inde ad orientem bos fluvios habet

terminos Bug scilicet et Ztyr cum Cracoua civi-

tate provinciaque cui Vag nomen est cum
omnibus regionibus ad praedictam urbem perti-

nentibus, quae Cracoua est. Cosmas II. hl. 37.

**) Endl: Monumenta arpadica I. 101.
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žetem ve Vislici, jenž pohanství byl pevn
oddán.*) A srovnáme^li tyto zprávy se

zprávou, již vykládá „Život sv. Methoda,"
poznáme zejm, že jest mezi nimi shoda,

a že za pravdu pijati jest, že k íši Velko-
moravské a k diecósi Methodov patila i

Malopolska, Vyšší Slezsko i ervená Rus,
a tak že jest sv. Method právem také

apoštolem Polákv.
Totéž však dosvduje i tradice od

nejdávnjších již as mezi Poláky roz-

šíená, že Cyrill a Method, obzvlášt pak
Method, byli apoštolov Polák. Odvolati
se mžeme na svdectví podstatné a velmi
dležité, na svdectví biskupa krakovského
Zbihnva Olešnického, jenž ve svých sta-

tutech z r. 1436 jmenuje sv. Cyrilla a
Methoda vyznavae jako patrony a apo-
štoly království polského a naizuje spolu,

aby svátek jejich slavil se jako festm
duplex. **) Nad jiné svtlým jest to dokla-
dem, že pokládáni byli sv. bratí za apo-
štoly polské, a že svátek jejich již ode
dávných dob v Polsce slaven byl. O úct,
kterou vždycky ctni byli u Polák sv.

Cyrill a Method, svdí také toto: V bre-
viái pergamenovém ve století XIV- psa-
ném, jenž se pod íslem nyní 19. ve sbírce

kapitulních rukopis v Krakov nalézá,

jest v kalendái poznamenán také svátek
sv. Cyrilla a Methoda.***) Tamtéž také
jest pergamenový kodex: Passionale de
Sanctis zvaný, in folio maj. o 284 listech.

íslo knihy té jest nyní 100. V ásti,
která jest psána ve století XV. jest také
„Život sv. Cyrilla a Methoda" (i sv. Vá-
clava a Zigmunda) popsán. Jest to tím
zajímavjší a dležitjší, ponvadž kodex
ten byl v Polsce psán a pro Poláky.f)
V diecósi hnzdenské modlí se dne 9. bezna
modlitbu, kterou nkdy z naízení kardi

*) Bielowski : Wst§p kiytyczny do dziejów

Polski str. 483.
**) „Praesenti constitucione statuimos, ne

aliquis in quadragesima alia festa sub duplici

festo sibi adinveniat, aut teneat nisi hec : Trans-

lationis 8ti Wenceslai, Thome de Aquino, Per-
petue et Felicitatis, quadraginta millia martyrm,
Ciruli et Metudi Vonfessorum patronorum et

apostolorum huius regni u
etc. Starodawue prawa

polskiego pomniki tom IV. pag. 92.
***) Archivm do dziejów literatury i

ošwiaty v Polsce tom. III. pag. 41.

•f\ Tamtéž pag. 103. Nebylo by záhodno,

aby „Život" tento se srovnal se „Životy" již

známými ?

nála Radziwila Stanislav Sokolowski ze

starých breviá r. 1596 otiskl, z nich pak
pešla i do nejnovjších breviá. Modlitba
ta zní: „Všemohoucí nejmilostivjší Bože,

kterýž jsi nás skrze svaté biskupy a vy-

znavae tvé, a naše apoštoly a patrony
Cirylla a Methoda k víe kesanské po-

volati ráil, dej nám, žádáme, abychom my,
kteí nyní z jejich slavnosti se radujeme,

též jejich slávy vné dosíci zasloužili." *)

V této latinské modlitb zachovala se také

u Polák památka na apoštolování sv.

Methoda. Rovnž tak uctívá se památka
sv. bratí v diecósi pemyšlskó a kra-

kovské.

Avšak i z knih slovanských pecho-
vávaných ve chrámech a klášteích na
Rusi mžeme erpati zprávy o tom, že

apoštolovali sv. bratí Cyrill a Method i

v Polsce. V Petrohrad v museu Rumjan-
covském nalézá se pod íslem 453. tak

zvaný chronograf, rukopis to ve formát
malého archu o 475 stránkách. Psal jej ve

Pskov r. 1494 Samuel, ák z Dubkova,
opisuje pi tom staré jakési i obšírnjší

chronografy i rzné knihy V nm teme:
„Když konstantin filosof písmo to (t. j.

slovanské) vynalezl, zavedl je u Morava-
nv, u echv, u Lechv i u jiných náro-

dv a potom na Rusi ... Za panování
císae Michala i Ireny pravovrnó poslán

byl filosof Konstantin od císae Michala

do Moravy, nebo kníže moravský prosil o

filosofa. Šel tedy tam a nauil Moravany
i Lechy i echy i jiné národy a utvrdil

v nich víru pravovrnou i knihy jim na-

psal v jazyku ruském a dobe jich nauil.

A odtud' šel do íma a tam se roznemohl,
vstoupil do kláštera a dáno mu jméno
Cyrill. V té nemoci i umel."

I tato zpráva jest dležitá, akoli v ní

jediné sv. Cyrill se jmenuje. Kde však
byl sv. Cyrill, tam byl i sv. Method. A
zeteln víme, že oba sv. biatí za pední
svj úkol si vytkli od té doby, co byli

posláni na Moravu, zvstovati víru pravou
i vdu všem národm slovanským. A když
sv. Cyrill v ím umel, sv. Method stále

úkolu tomu zstal vren, úkolu, jenž mu
byl schválen a sven samou stolicí apo-

*) „Omuipotens piissime Deus, Qui nos

per beatos Pontifices et Patronos Cirulum et

Metudium ad credulitatem fidei cbristianae vo-

care dignatus es, praesta quaesumus, ut qui

Eorum festi vitate in praesenti gloriamur, Eorura

etiam gloriam aeternam consequi mereamur."
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štolskou. Tak když prosil Kocel, aby se

Method vrátil z íma po smrti bratra své-

ho, ekl Hadrian: ,.Ne tob jedinému to-

liko, nýbrž i všem zemim tm slovanským

posýlám jej uitelem od Boha i od sv.

apoštola Petra.*) Papež Jan VIII. svdí
v list svém k Hannonovi, že Method jest

poslán k národm,**) a o témž svdí i

Život sv. Methoda, dle nhož papež v list

k Methodovi vyznává, „že v rukou jeho
^Methoda) jsou od Boha i od apoštolské

stolice všecky slovanské zem."' ***) A Method
se nikdy ideji té nezpronevil, sám usilo-

val, aby evangelium rozšíil jak moha, a

když i sám nemohl díla tak velikého pro-

vósti, staral se zajisté, aby uenníci jeho
v nm pokraovali. Tak šíil i sv. Method
i uenníci jeho víru pravou mezi Slovany,
tak stal se sv. Method apoštolem všech,

národ slovanských, — tak tedy byl i

apoštolem Polák.
Avšak ješt nco v úvahu vzíti dluž-

no : sv. Method nešíil totiž jen víru, nýbrž
s vrou šíily se i vda a umní. Vda psto-
vána byla v klášleích slovanských, z nichž
jeden se zachoval v Krakov od dávných
asv až do doby slavného letopisce pol-

ského Jana Dlugoše (1415-1480). Tento
píše: „Ješt za mého mládí konal slovan-

ský knz mši sv. v jazyku slovanském
(v Krakov), ale zamítnutý jazyk slovan-

ský ustoupil latinskému. Tolikéž Ad. Na-
ruševi, djepisec polský (+ 1796) praví,

že na pedmstí Kleporách v Krakov
byla církev slovanská, a že s eckým ob-

adem pinesen do Polsky i slovanský sloh.

Dle vše se tedy zdá, že mezí obadem
slovanským a sv. Methodem jest njaká
souvislost.

Kde však sv, Method psobil, tam se

také šíilo umní kesanské. I v Polce
zachovaly se nám jisté památky, z nichž
i v píin této mžeme soudit na pože-

hnanou innost sv. Methoda. Tak na
ostrov Lednického jezera zachovaly se

zíceniny kamenné kathedraly byzant-
ské. Stará kathedrala na hrad Hnzdn
mla na strop starého kru malbu po-

dobnou ruthénskó a moskevské, tedy ecké.
Kollegiátní kostel sv. Jií u Hnzdna,

*) „Život Methodv" — Piameny djin
eských % hl. VIII. pag. 45.

**) „Methodiím archiepiscopum, legatione

apostolicae sedis ad gentes fungentem . . . ju-

dicasti.

"

***) Prameny Djin eských I ;•. 50.

jeden z nejstarších v Polsku, prozrazuje
pvod ecký. A zajímavé svdectví podává
také Zachariáš Kopystyský, jenž ve svém
rukopisu z r. 1620 pod názvem „Obrana
víry v Polsce" praví : V diecósi biskupa
krakovského najdeš doposud v nkterých
kostelích obrazy eckého spsobu a útvaru
s nápisy v jazyku slovanském nad každým
obrazem, což zajisté s dostatek dosvduje
že první paprsky svtla kesanského bož-
ského uení vnikly sem z diecese sv. Me-
thoda.*)

Nemén však zajímavo, že zachovaly
se v Polsku i povsti z >by Cyrillo-Metho-
djské. Jednu takovou povst vypráví
slovntný Jan Ev. Kosina ve své autobio-

grafii.**) Když studoval v Bežanách, vy-
bral se matkou svou jednoho dne v srpnu
na pou do Lešnik Tam blízko od ko-

stela v lese najednou se ocítili ped mo-
hutným skaliskem trícím do samé cesty.

Pamtihodné to skalisko !

„Ped dávnými a dávnými léty," vy-

kládal vesnický cicerone pocházející z ne-

daleké osady Lešnik, „když se rozbesko-
vati poínalo svtlo kestanství v tchto
koninách, pišli v tuto krajinu svatí dva
brati a jali se na tomto míst roubiti

svatou „církev," jak ji posud vidíte tam
dole. I vidl ábel nepítel odvký lo-
vka, jak vihled roste svatyn Pán
a ukládal o její záhu. A když už kostel

hotov stál a sluha Pán do nho pozýval
na zítí vící lid, v noci vyrval z lesa

nejvtší borovici, ponoil ji sedmkráte v
sirný var nejhlubšího pekla, zapálil ji na
ohni, v nmž híšníci úpjí nejzatvrzelejší,

letem vichru se bral na draích kídlech
vzduchem nad kostelík a s vysokosti ho-

ící strom spustil nad klenbu. Ale ped
oltáem na kolenou leže modlil se svatý

její zakladatel, mrany náhle se zaklopila

všecka nebesa a nežli dopadl strom ste-

chy, mocným pívalem uhašen byl pekel-

ný jeho plamen. Zue marným vztekem
ábel odletl do pekla a nový osnoval zá-

mr na vyrvácení církve svaté. Vzav na
sebe podobu ušlechtilého starce, piodné-
ho nachovým pláštm a zdobeného žlutou

korunou usedl ped kostelem a lživým
hlasem hlásal, že na míst, kde stojí ko-

stel, ped dávnými léty dd jeho zahrabal

*) Život sv. Methoda od Dr. Procházky

1885 str. 178, 179.

**) „Život starého kantora" v „Komen-

kém r. 1884 íslo 43, str. 614.
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poklad nesmírné ceny. „Zbome kostel a
rozdlím se s vámi po bratrsku!" volal a
posedlí zlým duchem ten pro sekeru onen
pro háky se rozbhli a opt se shluknuvše
kostelíek se jali boiti a rozmetáva ti. A
když uslyšel lomoz svatý jeho zakladatel,

an na kolenou leže ped oltáem se by]

modlil, vyjde ven z kostela, — tvá mu
záí jako slunce, z oka šlehá ohe svatého
hnvu, hlas jeho zní jako hímání Peru-
novo. — „Co poínáš, lide zaslepený," volá
„zboiti chceš svatyni Hospodinovu ? Sto-

jí pevn jako skála, na níž smrtí kíže
skonal svatý zakladatel církve naší, apo-
štol kníže Petr, na níž sat kníže druhý
apoštol Pavel. Jen skalou tou vyrvanou
z útrob zem roztíštno mže býti toto

svaté sídlo Pán. Ty pak odstup, duchu
temnoty ! K lidu Pán tob není pí-
stupu. " — Rozplynul se ábel ve smrdutý
puch a všem, kdo stáliVkol, zdálo se, že
jim zašumla draí kídla okolo uší. Usa-
dil se ábel v nejhlubší tni pekel a zas
osnoval zámr na vyvrácení církve svaté.

Sedl dlouho pemítaje v duši, jak by
toho dovedl. I zachechtal se pojednou, až
se zatásly veeje pekelné, a pizvav k sob
jiné ti ábly ohromným obloukem ohni-
vým z pekla vyletl a pímo do íma.
Ohledal si skálu, na níž ukižován svatý
Petr i sat svatý Pavel a opíraje se s bratry
ábly o ni konen ji vyvrátil a sob
vložil na plece. I letl ábel, letl jako

šíp puštný s ttivy, pemil letem valné
kraje, hory a doly, jezera a eky, užuž se

blížil blizounko svaté církvi, — ale v tom
zapl kohout ranní píse svou, pestala
náhle moc áblova, pustil skalisko, až hlu-
boko se zarylo v tuto zemi, — nebo ped
oltáem na kolenou ležel a modlil se sva
té církve naší zakladatel. Zlomena byla
síla áblova a vícekrát se nepokusil o zá-
hubu svaté církve Pán."

Hle, že svatý Method také v Polsku,
a již prostedn nebo neprostedn, p-
sobil, dokazuje i „Život sv. Methoda," do
svduje úcta jemu povždy vzdávaná, do
tvrzují dávné staré památky, naznaují i

povsti, tak že smle íci mžeme : Sv.

Method právem slov i apoštolem Polákv.
Uznávají to bratí Poláci i nyní.

Pijdou také letos na Velehrad, aby se tam
ve svatyni té, matce všech kostel slovan-
ských, pomodlili, aby svatým apoštolm
našim i svým díky vzdali nejhoroucnjší,
aby je prosili, by i na dále na vždy byli
jim ochránci a patrony, by se za n pi-

mlouvali u Pána. Bute nám srden ví-

táni na pd naší domácí, na pd po-

svátné, zasvcené sv. Cyrillem a Metno-
dem! Odtud vzešlo slunce Božské nauky
Kristovy, aby svými blahoplodnými pa-

prsky i vaši polskou zemi osvítilo A ja-

kož za doby sv. Methoda Velehrad, sídlo

jeho, spojití ml všecky Slovany páskou

víry a lásky v jednotu pevnou, tak necha
nyní Velehrad náš po tisíciletí spojí všechny
Slovany páskou tou nejpevnji a na vždy.

Za to se pimlouvejte u Pána sv. Cyrille

a Methode

!

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

Podává Front Vacek.

(Pokraování.)

Vracejíce se k osudm zem eské,
nechceme tajiti, že zachovalo se nám ne-

hrub mnoho zpráv o tom, kterak pso-
bilo na obyvatele vlasti naší apoštolování

sv. bratí v koninách Moravy ped r.

874. Uenníci a druhové jejich pekroili
zajisté hranice zemské, obzvlášt tuším za

pohnutých dn válených. Obtavé dilo

sv. Cyrilla a Methodje nemohlo zsfcati

skryto ped ostražitým zrakem a vníma-
vým srdcem echv, avšak co dálo se ná-

sledkem toho u nás, zamleli djepisci ne-

pející v niem církvi Slovanské. Boivoj,
kníže eský, pilnul záhy k vítznému
pokoiteli Nmc Svatopluku Moravskému.
Jak se zdá, vázala je i páska píbuzenství,

nebo po soudu nkterých spisovatelv u-

zaveno bylo r. 871 manželství mezi Sva-

toplukem a dcerou knížete eského Ho-
stivíta aneb sestrou Boivojovou.*) O pá-
telském pomru obou dom knížecích svdí
i ta okolnost, že spojovali echové té doby
zbran s Moravany proti spolenému ne-

píteli svému a sousedu nadevše protivné-

mu a na obrat, že bojovalo r. 872 vojsko

krále Ludvíka s echy, aby nemohli na
pomoc pispti Svatoplukovi, který zatím
vítzn potíral spojené voje Nmecké na
Morav. echové byli sice poraženi kdesi

na bezích eky Vltavy, avšak porážka je-

jich nemla nad spustošení zem horších

následk proto, že otupil Svatopluk zbran

*) Palacký t 1. str. 147 n. - Sborník

Velehradský 111. str. 89.
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nepátel a sám r. 873 jal se vykraovati
bojem do zem jejich.

Do roku následujícího 874 kladou slo-

vutní znatelovó djin událost na výsost
dležitou a památnou, poktni zemského
knížete Boivoje*}. Nejstarší zprávy o tom
jsou velmi skoupý na slova. Kosmas, sta-

rosta djepisu eského (f 1125), jsa roz
hodným pívržencem liturgie latinské a od-
prcem obadu Slovanského jako nejvtší
díl církevních hodnostá oné doby, do-
tekl se toli ko strun znamenitého skutku
o kterém jednáme, ka: „Boivoj první
z knížat poktn byl od ctihodného Meto-
dje biskupa na Morav za asu Arnulf*
císae a Svatopluka, krále Moravského."
Strunost svou snažil se na jiném míst
omluviti, tvrd, že „etl jiná již sepsání
o tom" v knihách jež zejména uvádí: Pri-
vilegium Moraviensis ecclesiae, Epilogus
ejusdem terrae atque Bohemiae, Vita vel
passio s. Venceslai. Zdali spisové eení
všeobecn známi byli v echách, nelze
nám rozhodovati, avšak pokud nám se za-
chovali, obšírností vru nevynikají. Vdku
všeho potomstva byl by si zasloužil Kos-
mas, kdyby byl potlaiv nechut ke ke-
sanství Slovanskému, zpravil nás zevrub-n o tom, co za doby jeho známo bylo o
oktní Boivoje a následcích jeho v zemi
eskó.

V životopise sv Václava se vypra-
vuje, že slovutný kníže jménem Boivoj
pijal kest sv. v tom mst, které Velehrad
sluje, tu ježto Moravského arcibiskupství
stolec a sláva byla. Stalo se to tedy na
dvoe krále Svatopluka skrze arcibiskupa
sv. Methodje. I nelze se domnívati, že
to byl skutek náhodný, založený na pou-
hém rozmaru. Poteba ádného organismu
církevního v echách jevila se již za
drahnou dobu, než nedocházelo ke zízení
jeho pro píinu velmi závažnou. Bylit
na váhách pánové eští, kam by se pi-
klonili. Vkovitá nechut k Nmcm a ke
všemu co z Nmec picházelo i následo-
valo na jedné stran a nejistota, zdali se
naplní oekávání Rostislavovo i za Svato-
pluka na druhé stran zdržovala rozhodný
krok jejich na cest náboženské. R. 874
nebylo více pochybnosti, že Svatopluk
vstoupí do šlépjí velikého pedchdce a
strýce svého. Biskupství Moravské bylo
již založeno a základy jeho slibovaly dlouhé

*) Palacký I. 1. str. 152. — Jirekovo

Slovanské právo L str. 48.

trvání. Pátelský pomr mezi panujícími
knížaty byl výhodnjší pro Svatopluka
jakožto krále výbojuého a státníka velmi
obratného nežli pro Boivoje, který nemohl
se honositi podobnými vlastnostmi: i po-
táhl za sebou jakousi podízenost obyvatel
zem eské vi panovníkm Moravským

.

Boivoj tedy po zralém uvážení všech vcí,
maje na pamti prospch poddaných a

blaho své vlastní, zavítal do sídla sv. Me-
thodje a pednesl mu svou „ustavinou
žádost," aby ktem sv. ^pijat byl do spo-

leenství církevního. Žádosti té ovšem
s ochotou a radostí se vyhovlo.

Legenda o život sv. Cyrilla, sv. Me-
thodje a sv. Ludmily, *) kterou pokládají

nkteí za peklad spisu u Kosmy ee-
ného „Epilogus Moraviae atque Bohemiae,"
sdluje s námi, kterak poktno bylo s Bo-
ivojem 30 služebník jeho, tuším že uro-

zených panošv. Kníže jejich byv potvrzen

u víe, vrátil se do zem eské, veda se-

bou knze jménem Kaicha. I vystavl ne-

dlouho po tom kostel na Levém Hradci a

zasvtil jej památce sv. Klementa, papeže
a muonníka. Sv. Methodj uvedl Boivoje
do církve katolické obadu východního
neb eckého. Pravdivost výroku toho

v brzku bohdá ze sporu vyjde **) Pisvdí
nám zajisté každý, tvrdíme-li, že národní
uvdomlost za vku 9. a 10. nebyla tak
dalece probuzena, aby se ve vcech dle-
žitých pednost dávala jazyku Slovanské-
mu ped latinským, jehož v písemnictví

vbec se užívalo. Jestliže peložili apošto-

lové Slovanští knihy latinské a obadem
západním aneb ímským konali boho-
službu, pro tak hoká žlu proti dílu je-

jich nepominula u milovník latinské li-

turgie, když ustoupila slovanština latin,
akoliv obady bez promny zstávaly?
Tu bychom spíše vdnosti se nadívali,

nebot bylo by vyznati, že latin dokonáno,
co slovansky bylo poato. O e bželo by
Nmeckým biskupm potud, pokud slovan-

ština kladla psobení jejich v echách
pekážku, ježto knží jim podrobeni musili

by se uiti slovansky, aby eí tou mohli
konati bohoslužbu, kterou konávali ped
tím latin; když však k neznámé ei
pidružil se ješt neznámjší obad, totiž

ecký, vzrostla pekážka ta ve hrázi tém

*) Výbor z liter. eské I. str. 30^ nn.

**) asopis kat. duckov. 1885 str. 589
nn; 1882 str. 33 nu. — Sborník Velehr. II.

str. 155 nn.
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nedostupnou a pam její provázena byla

hokostí pi tch, kdož byli svdky a pa-

mtníky rozkolu církve východní a její

se odlouení od církve západní.

Legenda svrchu eená vypravuje
dále, že po ktu Boivojov pijev sv. otec

Methodj do ech, poktil sv. Ludmilu,
manželku jeho, se mnohými jinými. A-
koliv není zpráva ta historicky jista, pece
o pobytu sv. biskupa v Cechách pochybovati
nelze. Ne-li díve s bratrem svým Konstan-
tinem, tož pozdji sám pibyl sv. Metodj
do Litomyšle a založil tam kostel sv. Kle-
menta. Že pak osobn psobil v Cechách,
pispívaje radou a pomocí pi vštpování
sv. víry kesanské, dolinje Palacký (I.

1. sr, 153) slovem velmi závažným, ka:
i sluší snad mysliti, že by muž ten du-
cha apoštolského, ztráviv tak íkaje celý

život svj na cestách pro šíení kesan-
ství pedsevzatých, byl se ostýchal jen
krátké a bezpené jízdy z Moravy do
ech? aneb že by mu na tom dosti ne-

záleželo, aby v národu na poet a sílu zna-
ném ujistil prospch semene spasitelného,

jež sám rozséval

?

u O církvi Slovanské za-

ložené v echách sv. bratími a pstné
skrze uenníky jejich svdí nejstarší

chrámy a kaple sv. Klementské, svdí o
tom písmo a liturgie Slovanská, které zá-

hy do vlasti naší byly uvedeny a jichž i

delší as potom se užívalo ; slovem : za
života sv. Metodje arcibiskupa zízena
byla v echách církev kesfansto-Slovan-
ská. *) Kdoby pravdu tu historicky ztvr-

zenou chtl zapírati pro malý poet do-

kladv, a uváží, co následuje : Sv. bra-
tím Soluským bžeto nejvíce o jed-
notu víry a co s ní se snášelo, nepoklá-
dali nikdy za zlé aniž rušili.

Ped nimi v echách psobili tu i

tam missionái nmetí, konajíce boho-
službu ímskou jazykem latinským. Sv.

Methodj oddán
v jsa celým srdcem námst-

ku Kristovu v ím, nezavrhoval nikdy
liturgie latinské, nóbrž stejnou láskou nesl

se k ní jako ke své pirozené bohoslužb
ecké. Duchovní Nmetí jsouce vdnosti
prázni, zlehovali obad východní a na-
byvše vrchu, i všelikou stopu jeho snažili

se vyhladiti z pamti lidské. Což tedy
divu, že dochovalo se vk pozdjších
málo svdectví o biskupování sv. Metho-
dje v echách ? Zraí se v tom pravda
až podnes oitá, že povolnos a snášeli-

vost Slovanská vi cizincm jenom na

;

škodu jest tm, kterým by chválu a u-

znání^ mla zjednávati

ekne snad nkdo, že spustili jsme
se zetele úel pítomného lánku a hod-

j

lajíce^vyznaiti pomr zem eské k die-

!
cósi ezenskó, ani slovem se ho nedotý-

káme. Vinu toho dlužno piložiti k ped-
mtu, o kterém jednáme. Bylo by vru
zbyteno hledati jakési spojení tam, kde

vci dv sob úpln cizí sotva z daleka

se stýkaly. Práv z pedchozího vypravo-

vání jest na bíle dni, že ani biskup Re-
zenský nestaral se o Cechy, ani echové
že nedbali o biskupa ezenského. Ambri-
cho, arcipastý Rezenský (8«>5— 891), jsa

více milovný mee nežli berly , vedl ást
Bavorského vojska do bitvy proti Mora-

vanm r. 872. Že si vojanskou myslí ne-

získal vdku pi eších, snadno se domy-
slit] . Když ustanoven byl sv. Methodj
arcibiskupem Pannonským a vyslancem
papežským v zemích Slovanských vzky-

pl proti nmu hnv arcibiskupa Solno-

hradskóho a biskupa Pasovskóho za tou

píinou, že po vli papežov vyata by-

la Pannonie a Z6m Moravské z právo-

moci jejich. Mimo to bylo jim oželeti de-

sátkv, kterých více si vážili nežli duší

kesanských. A Ambricho, biskup Rezen-
ský, byl by mlky pihlížel k psobení
sv. Methodje v echách, kdyby mohl se

prokázati sebe menším nárokem k zemi
práv jmenované ? Pozoru hodno jest, že

mimo mnicha Fuldenskóho nižádný spiso-

vatel Nmecký 9. a 10. století nevdl o

poktní 14 Cech eských y Nmcích,
natož pak o zásluhách biskup Rezenských
v echách.*) iuii Kosmas již neml tušení

o tom, že by zem eská za Boivoje byla
ástí diecóse Rezenské, sice by byl vd-
n toho vzpomínal a obšírnji vypsal nežli

poktní knížete Boivoje na Morav.
Jestliže však pece pi zizování biskup-
ství Pražského r. 973 poukazovalo se v
Režn ke 14 lechm ve Fuld zapsaným,
byl to titulus coloratus pravomoci biskup-

ské, kdežto pravý základ její položen
byl zcela jinde a mnohem pozdji, nežli

si toho pejí djepisci Nmetí
Sv. Methodj r. 8>*0 oistiv se vím

z náku nespravedlivého, jakoby neml
pravé víry a o své újm užíval Slovan-
ského jazyka pi úkonech bohoslužebných,
vrátil se na Moravu a oekával rozkazy

*) Sborník Velehr. III. str. 85 no. *) Sborník Velehr. II. str. 186.
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papežské o vcech a žádostech, které byl
pednesl v íme. Listy sv. Otce Jana VIII.

poslané ke Svatoplukovi zvstovaly mimo
jiné, že zvolený biskup Nitranský Viching
dosáhl již svcení a že papež hotov jest

povýšiti na dstojenství biskupské ješt
jednoho knze, kterého Svatopluk s vlí
arcibiskupa Methodje do íma pošle, jak-

mile vyhlédnuto bude píhodné sídlo bi-

skupské v íši Velkomoravské. Zdali k to-

mu došlo a na kterém míst zízen byl

kostel druhého suífragána, o tom nemáme
posud žádné jistoty. Avšak nejistota ne-

dává práva nikomu, aby takto soudil : Pro-
tože té doby nebylo zízeno biskupství v
echách, akoliv hodila se výborn Praha
za sídlo jeho, nenáležela zem eská k arci-

biskupství sv. Methodje, nýbrž byla ástí
diecése Kezenskó.*) Za tmi slovy skrývá
se takoka výitka, jakoby sv. Methodj
nebyl se dosti staral o poteby vícího
lidu v Cechách a nechtl dopáti zemi té

stolce biskupského, akoliv naskytla se

mu vhodná píležitost. Ostí výitky práv
eené dalo by se snadno obrátiti, kdyby-
chom ekli: Pro nepeoval o to biskup
ezenský, jestliže podrobeny mu byly e-
chy v ohledu církevním již 35 let, aby
dostalo se jim vlastního biskupa? Jelikož

není známo, že se zanášel Ambicho my-
šlénkou podobnou, akoliv na snal bylo
uvésti ji ve skutek, nenáležely echy k jeho

biskupské právomoci. Kdybychom tak sou-

díce, chtli se ukvapovati, mohli bychom
i dále tvrditi : Ponvadž není známo, kdy
a kým vysvcen byl na biskupství vrný
žák a druh sv. Methodje jménem G-orazd,

akoliv biskupem se nazývá, tož nebyl
suffragánem arcibiskupství Moravského.
Tolik jest jisto, že r. jal se Viching
strojiti úklady metropolitovi svému a pe-
kážel mu všemožn pi konání povinností

arcipastýských. Když pak i Svatopluk
zapomínal se nad sv. Methodjem a pá-
tele se s Nmci, pednost dával latinské

liturgii ped Slovanskou,**) dílo velikých

*) Frindova: Kirchengeschichte Bóhmens

I, str. 40.

**) Papež Jan VIII. psal mu r. 880: „Si

tibi et judicibus tuis placet, missas latina lingaa

magis audire, praecipimus, ut latine missarum

tibi solemnia celebreutur." Nedá se mysliti, že

by tu bželo pouze o e pi stejných oba-
dech, nebot tak tupým vlastencem Svatopluk

pece nebyl, aby povruoval slovanštinou a v la-

tin si liboval. Zadal si spíše slyšeti mši latin-

apoštolv a bratí Slovanských nemálo

bylo ohroženo. Svatopluk, stoje na vrcholu

slávy svtské, nevšímal si více duchovního

prospchu poddaných a tak pipravoval

zajisté mnohé trpké chvíle sv. Methodj i,

jenž svolávaje požehnání boží na církev

svou Slovanskou, povolán byl ke sláv

vcné dne 6. dubna 885 na Velehrad Mo-

ravském. (Pokraování.)

Methodovo ddictví.

Historická rta. Napsal AI. Dostál.

(Pokraování.

)

Již byla hluboká noc se snesla nad

krajinou. Na nebi tenkráte ani jediné

hvzdiky. I msíc se skryl za mraky.

Vítr pímo burácel v lesích, letl pes pole

do vesnic a tu a tam se opel tak o strom,

až jej vyvrátil v koenech.
Ve svtnice do^ud svtlo; skulinami

proráželo do iré noci. V krbu ohen pla-

zil se po smolnatých paezech jaho had^a

vrhal svtlo po skromném nábytku. Stl
ze špalku širokého, lavice kolem, lože a

v rohu almárka. Po stnách blikalo svtlo,

poskakujíc z obílené na peste malovanou

lištu.

Blíže krbu sedli dva muži, podál na

lavici opíral hlavu jiný -- nej mladší. Venku

skuel vítr a ohe vesele praskal.

„To syn tvj? k<

„Jaso, jedináek," odpovídal stae-

šina Krutina.

„Však z nho mžeš míti radost," nato

neznámý, asnatým rouchem odný muž.

Svtlo práv osvtlilo zarostlou jeho tvá,

jiskrné oi, vysoké elo. Silná pravice^ za-

máchala vzduchem, když ekl : „Jaso za

deset dtí nadlá ti radostí."

„A starostí," pohodil hlavou Krutina,

„v tchto dobách."

„Ba práv v tchto trapných asech "

Cizinec vážn zakýval hlavou, až se

mu vlasy po šíji svezly. Zadíval se do

ohn a pemýšlel. Po chvíli jakoby se vy-

trhl z tžkých myšlenek, vyskoil a chopiv

se ruky Krutinovy ekl: „Vždy bych za-

pomnl, pro jsem sem pišel! Pedn
z pátelství, to se ví — ke starému druhu

;

skou nežli Slovanskou proto, že jsa u víe

vlažným katolíkem, zatoužily po kratších oba-

dech ímských nežli byly ecké.
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pak za zvláštní píinou. Snad t už Ja-

so zpravil."

„Vše jsem otci vypovdl," ozval se

Krutinv syn u stolu.

„Ano slyšel jsem, že naši bohové jsou

ohroženi, že nová víra se tlaí do vlasti

naší."

„Od bratí Moravan šíi se víra ona.

Jinou stranou si do vlastí našich již razila

t
cestu, od západu, od soused, jichž ei
nerozumíme; ale kníže náš Boivoj zajel

si k bratím na Moravu a pivedl nové
vrozvsty."

„Boivoj, milovaný kníže náš?"
„Ano díve milovaný te nenávidný

kníže pijal víru onu a chce prý také, by
veškeren národ, abychom všicci neznámého
Boha vyznávali. Charváti, Libití a jiní

východní sousedé naši již skuten uv-
ili onomu vrozvstu, pijali novou víru.

44

Poslední slova pronášel Kuliš hlasem
lítostivým.

„Opustili nás, nevdníci!" požaloval

sedlák.

„A si nás zradili," zvolal prudce u
stolu Jaso

;
„ješt jsme tady my. Pšované

se Slaviborem v ele, ješt jsou zde vrni
naši sousedé: Luanó, Dudlebanó, Danó
a jiní."

Pozornost obou rozmlouvajících starc
obrácena k jinochu, který od stolu vstav,

krbu se piblížil. Jenjen hoel v oblieji

a rudá zá dodávala tvái jeho ervené
barvy.

„Dobe, že jsi vzpomnl na Slavibora
pšovskóho, ten nám bude vydatným po-

mocníkem. 1 A se dal Boivoj pokíti a

novou víru pijal, však manželka jeho,

Slaviborova dcera, Ludmila zstane nám
vrnou — nám, svému národu a manžel
mnoho své choti k vli udlá. Nakloní-
me-li si Slavibora pšovskóho — o emž
nelze pochybovati — získáme i Ludmilu
knžnu a snad i Boivoje knížete. -

„ Pravdu díš, píteli. V Ludmile všechna
spása."

„Nejprve teba pekaziti vrozvstu
moravskému jeho šastné v echách p-
sobení — "

„To bude naší starostí."

Jaso postoupil ješt blíže krbu.
„Tvou, Jasoni?"
„Ano, naší peí. Já a jiných mnoho

jinoch usnesli jsme se, že zniíme dílo

Methodovo, že obrátíme kroky jeho zpt,
že bohm otc našich vydobudeme pevné

pdy a háje jejich ochráníme cvýma pá-

žema, kdyby teba bylo, svými životy. u

„Výborný jinochu, ze srdce mi mlu-
víš," zvolal vlchevec a objal Jason k ne-
malé radosti Krutinov.

„Hleme, hleme, ani otci jsi se ne-

svil," mírn káral Krutina syna.

„Chtl jsem vykati píhodné doby a
ta nadešla te. Jsem potšen, že úmysl
svj zde u pítomnosti vašeho pítele,

boh oteckých vrného zastance, vám vy-
jeviti mohu. Pravda, jsou bozi naši ohro-

ženi, ale uhájíme jich. u

„Pravda, uhájíme."
Vlchevec opt usedl na lavici a sedlák

piložil smolnató poleno. Ohe se rozprou-

dil svtnicí. Venku burácel dosud vítr.

„Meluzina žádá své obti."
Sotva doekl Krutina ta slova, syn

Jaso vyšel na zásep s ošatkou bílé mouky
pšeniné.

„Statného máš syna."

„Díky bohm!"
„A rozumného; komu by to na mysl

pišlo, ve Slaviborovi a Ludmile hledati

ochrance naší víry! Mnoho prospje."
„Ludmila je ješt naše, teba Boivoj

pijal kest."

Na prahu Jaso vyhazoval hrsf za

hrstí blounké mouky do povtí. Vítr se

toil na dvoe, až Jasoovi mouku do oí
smetl a v olšinách to praskalo a skuelo,
až sluch pecházel.

„Zde máš, Meluzino, ob svoji; utiš

se, usta!"
Zaprášilo se na dvoe a ve svtnici

sklánli starci k sob hlavy a vlchevec
vychvaloval Krutinova syna. Takovým
slovm sedlák nejradji naslouchal. Bylo
mu volnji a jakoby ho nkdo polechtával.

„Bude mým nástupcem, je mu teba
srdnatosti a rozumu."

A mým nohsledem bude též."

„Jakže ?"

„Kdo by byl vlchevcem po mn, až

složím údy? Kdo?"
„Jaká rados! Mj syn — sluhou v-

kožízných boh V"

„Nestane se tak sice hned, ale ne-

mine ho to. Vycviím ho do tajemství

zasvtím, bude služebníkem boh našich."

„V olšinách skuí Meluzina," oznamo-
val Jaso; .mouka rozházela se po všech
koninách. Vítr se mírní."

Starci na sebe významn pohlédli.

(Pokraování.)
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DOPIS.

Z Velkých Nehvizd.
(Zízeni krizové cesty na oslavu 1000-letého

jubilea methodjskho.

Letošní rok pinesl nám výzuamuou a

pro smutnou dobu naši velmi pounou a po-

vzbuzující slavnost — 1000-leté jubileum sv.

Methodje, upomínku na blahoslavenou smrt

Apoštola našeho, jemuž dkujeme za poznání

pravého Boha. r* Posvátný Velehrad tisíce

poutník již hostil a bude ješt hostili, pout-

ník nábožných, kteí tam na hrob tohoto sv.

apoštola velé modlitby vysílají k trnu mi-

losrdného Boha, by nedal zahynouti semeni,

sv. vrozvstem v srdce naše zasetému, ale

milostí svou, touto žírnou rosou nebeskou svlažil

je, by pineslo užitek stonásobný. — Bohužel
však že doba pítomná zlá jest, bohužel že málo
komu možno na daleký Velehrad se odebrati

a tak náboženský hold tomuto velikému dobro-

dji našemu složití. Bíd této hledla nejdst.

kapitolní konsisto tím odpomoci, že ustanovila

dva chrámy (staroboleslavský P. Marie a Karlín-

ský), aby i ti chudší poutí do chrám tchto
došli milostí jubilejních. — Než osada Velko

Nehvizdská jiným ješt a to pípadným zpso-
bem oslavila 1000-leté jubileum methodjské.

Jako kdysi sv. Pavel nic užitenjšího národm
íci nevdl, a s niím dležitjším seznámiti

je nechtl, než s Ježíšem a to Ukižovaným,
tak i náš Apoštol po píklad jeho seznámil

nás s Vykupitelem naším — Ukižovaným Synem
Božím — pouiv nás o jeho cest kížové,

kterou šel z lásky pro naše spasení. A proto

nemajíc v chudém chrámu svém osada tato ob

vyklého vyobrazení cesty této kížové, zídila

si ji sama z milodar, jež peochotn (a trudné

asy nyní jsou) jak bohatý tak chudý podle

možnosti své obtoval. — Obrazy jsou od ví-

deského prof. J. Kleina (ua sklad u Fr. Pu-

steta v Éezn), krásné rámce z továrny p. Em.
Kopáka v Praze a svícny z lublaské továrny

A. Samassy. — Za pomrné dosti malý náklad

(120 zl.) zízena tu kížová cesta, která po-

slouží k ozdob každého kostela, tak že firmy

ty smle mžeme doporuiti každému z dstpp.
bratí. — Hlavní však zásluhu, že památka na

kížovou cestu hned tak brzy z pamti osad-

ník zdejších nevymizí má vysocedstojný pan

provincial ádu Františkánského, P. Kazimír

Adámek, který s nevšední obtavostí uvolil se

ji slavnostn posvétiti i v té dob, kdy práv
tu nejvtší práci ml s kanonickou prohlídkou

svých klášter. Upímný dík za tuto jeho o

chotu musím mu vzdáti ješt jednou i na tomto

míst, s doložením, že jeho upímná, srdená,
uchvacující a enicky výtená promluva nikdy

nevypadne z pamti jeho poslucha, a že každý

vždy, kdykoliv podívá se na tuto kížovou cestu

vzpomene si dle jeho upozornní na napomenutí

Spasitelovo: „Kdo chceš za mnou pijíti, zapi
sebe sám, vezmi kíž svj a následuj mne" a

že jen touto cestou, poslušuosti k Bohu do-

stati se lze do spolenosti sv. Methodje —
ua „Velehrad nebeský."

KRONIKA.
Z Prahy. (Oprava vyšehradského chrá-

mu). V úterý dne 30. ervna dopoledne polo-

žen byl slavnostním zpsobem základní kámen
k obnovení chrámu vyšehradského. Slavnosti

súasnilo se mnoho vynikajících hodnost cír-

kevních i svtských, pak ozbrojené sbory m-
šanské v potu velmi etném. Od hlavních

dveí chrámových tvoil sbor ostrostelcv, p-
choty i granátníkv i vyšehradských vysloužilc

špalír až ke dvma stanm chvojí zahaleným

;

v prvním vdp. probošt Václav Štulc v pr-
vodu celé kapitoly konal svcení základního ka-

mene; v druhém pak pítomni byli vysocí hod-

nostové. Byl zde zejména místodržitel baron

Kraus, nej vyšší zemský maršálek kníže Lobko-

vic, starosta mst pražských dr. erný, policejní

editel rytí Stejskal, ministr m. s. Jireek,

kanovníci kapitoly sv. Vítské vdp. kap. viká

Ant. Hora a vdp. kan. dr. Borový, probošt ka-

pitoly u Všech Svatých dr. Vine. Náhlovský,

generál kížovník, zástupce kanonie strahovské,

prelát emauzský dr. B. Sauter, zástupci ádu
dominikánského, františkánského, tovaryšstva

Ježíšova a kongregace redemptoristv. V po-

zadí základního kamene chvojím a ržemi okrá-

šleného stálo 12 kamenník v stejnokroji s ar

chitektem p. Mockrem a stavitelem p. Sigmun-

dem v ele. Zpévy obadní konali bohoslovci

semináe pražského. Pontifikant vykouav sv-

cení kamene uhodil nejdíve tikráte na s he-

slem: „In laudem et gloriam Ss. Trinitatis et

coelestium regnorum inerementum." Po nm
následovali místodržitel a maršálek. Vdp. kapit.

viká uhodil s heslem: „Bh dej vzrstu a

šastného dokonání," dkan kapitoly Berkovec

:

„Kdo kešanské chrámy zvelebuje, toho Bh
hodn odmuje!" Probošt Náhlovský: „Ke cti

sv. Prokopa a Všech Svatých." Starosta dr.

erný: „Ke cti a sláv Boží, na oslavu víry a

ke cti msta Prahy." Ministr Jireek : „Ke vší

práci hojného zdaru." Kanovník Kavka: „Kdo

v nj ví nebude zahanben. „Kanovník Koí:
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„Ke cti a slávBoži a našich milých patron."

Kanovník Karlách: „Lauda Sión Salvátorem.*

Svcení zakoneno bylo tichon mší sv. kanov-

níka-faráe, po níž všecky ostatky svatých slav-

nostn peneseny byly do kaple sv. Klementa

na probošství.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se do

5. ervence u sv. Havla, od 6.-9. t. m. u

Kapucín na Hradanech, od 10.— 13. u Matky

Boží Snéžné u Františkán a od 14.— 17. t. m.

u Alžbtinek.
*-* Jubilejní slavnost Svatometho-

djská. Nadešla doba pro nás posvátná, nade-

šel svátek našich vrozvst sv. Cyrilla a Me-
thoda, kdež vrcholu dojiti má jubilejní slavnost

Svatomethodjská. Kde Slovau, jenž by pi
pouhém jmenování tchto jmen radostn nebyl

dojat. Pi pouhé upomínce na ty, již nám víru,

osvtu — a eknme to krátce — vše dali,

radostí srdce usedá. Jako hvzdy jasné tpytí

se na obloze slávy slávské Cyrill a Method, a

s úctou nevýslovnou kloní se jim každý, komu
v žilách se proudí krev slávská. Cyrill — Me-
thod — Velehrad jsou kouzlem divotvorným,

jež napluje útroby naše a ku svaté rozncuje

nadšenosti. V rzné vtve jsme rozdleni, avšak

všickni ze spoleného zdroje erpáme, ze spá-

sonosného psobení sv. našich vrovéstv: zde

všickni se sjednocujeme. Ta slavnost rodinná

bývá nejšastnjší, pi níž neschází bratr ni

jediný. Sjednomež se u spoleném svátku a

tak budeme — akoliv jsme tlem vzdáleni —
duchem, srdcem spojeni. Oslavujmež všemožn
svátek ten; nebudiž vísky, chatre v celém

slovanském svt, kdež by zpsobem svým o-

slaven nebyl svátek ten. Každý stav, každý

spolek oslav dni tyto posvátné, o nichž živo-

topisec sv. Methoda praví, že v den jeho pohbu
„nesíslné množství lidu shromáždilo se a pro-

vázelo arcibiskupa svého, oplakávajíce dobrého
uitele pastýe, mužští i ženské, malí i velicí,

bohatí i chudí, svobodní i sluhové, vdovy i si-

rotci, j nozemci i domácí, neduživí i zdraví*

"

Vera dne 4. ervence t. r. ve svatveer po
vlastech vzplanuly již ohn slavnostní. Dnes
jest hlavní svátek, kéž oslava jeho u památ-
kách budoucím vkm byla ku povzbuzení, ku
vzpružení a roznícení, aby hlásala k duchovním
otcm našim, sv. Cyrillu a Methodéji, vdnost
Slávských syn a dcer. Láska vynalézavá, a

tu kolik srdcí slávských lije, tolik návrh na

oslavu. Pedstihujmež jeden druhého, zápolme
u šlechetné snaze!

„U všech nových národ i dávných

Chválu mli vážní pedkové,

I my vlastenci a bratrové

Slavme slavn slávu Sláv slavných!"

literární oznamovatel.

*—* „Památky jubilejní ss. Cyrillo-Me-

thodjské." Knihtiskánna benediktin v Brné

vydala práv nyní barvotiskem dva obrazy ss.

Cyrilla a Methoda, které pede všemi památ-

kami toho druhu první místo zaujímají. Jest

to : 1. obraz podle origiu. malby malie L.

Seitze (a Rhodena) v Rímé, který i basiliku

v Diakovaru monumentálními obrazy ozdobil.

Oba svtci jsou co možná historicky vrn ma
lováni jako biskupové s odznaky jim obyej-

nými : s písmem abecedy slovanské a obrazem

posledního soudu. Oba objímají kmen stromu

lípového, daleko svými koeny sahajícího, z n-
hož vyrstá ozdobný kíž, znamení spásy slo-

vanských národ, mají -li tak se rozzelenati,

jako ta živá ratolest, jež okolo kíže se vine.

Nad míru pvabné a s nejvtší pílí jsou pro-

vedeny malby tváí svtc, — opravdu svaté

postavy. Velikost §£ ctm. Cena 2 zl., v pí-

slušném ozdobném rámci 5 zl. 2 Barvotisk

podle originálu akad. malíe Em. Pirchana v

Brné. Docela nová studie sv. apoštol slovan-

ských : Sv. Cjrill, jako mnich a mudrc, vnuje

se studiu, sv. Method, jako metropolita velko-

moravský, který celé bím pastýského úadu
nesl a pod ním až klesal. Okolí jest okrášleno

kvty pírody a s nebe kyne svtcm útcha
andly dol se vznášejícími. Velikost §£ ctm.

Cena 1 zl. 50 kr., v píslušném rámci 4 zl.

50 kr. Pipomenutí hodno jest vydání obraz:

3. Ss. Cyrill a Method zvstují svaté nauky

kmenv slovanským. Krásná skupenina podle

zpsobu ruského a malebné provedení v barvách.

Velikost §° ctm< cena 25 kr. 4 Ss. Cyrill

a sv. Method (podle malby Em. Pirchana) o

sob, na jednom kartonu, prosted na vodo-

tisku církevní modlitba v jazyku eském —
nmeckém — polském — horno-lužickém —
horvatském — slovinském a srbském. Velikost'

kartonu f g ctm. Cena 30 kr. 5. Sv. Cyrill

a sv. Method (podle malby Em. Pirchana), na

zvláštním kartonu. Velikost ctm. Cemi

12 kr. 6. Obrázky barvotisku a heliotypy

rzné velikosti.

*—* „Obzoru" íslo 12. ro. VIII. má
tento obsah: Ée národa — národní obrazárna.

Napsal AI. Hlavinka. (Dokonení.) — Boek,
zakladatel kláštera Žárského. Napsal J. Te-

nora — Na hrobišti Mojmírovcv. (Fr. Ky
selý.) — Cesta ke klidu. (Povídka Václava

Kosmáka. Pokra.) — Literáci. Povídka AI.

Dostála. (Pokra.) -- Beseda. Vl. Št. — Jindy

a nyní. D. — Obzor literární — Zevrubné

djiny eského písemniství doby nové. M. Pro-
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cházka. (Pokra.) — Psáno pod áru. T. Š.

Athenaeum.
*—* „asopisu katol.'duchov.

u ís. 5. ro.

XXVI. vykazuje tento obsah: Kritika moder-

ního atomismu. Struné djiny církve katolické

v Rusku. Krkaví hlasové o Velehradské slav-

nosti cyrillo-methodéjské. — Kronika : Tetí
plenární snm církevní v Baltimore konaný.

Železná kráva. Poheb dítka ze smíšeného man-

želství. Spolek Górresv. Valná hromada Aka-
demie kesanské. — Literární oznamovatel po-

jednává o trnáctero knh.

Zápisky sv. Janského Ddictví v Praze.

K sv. Janskému Ddictví pistoupili a za-

psáni byli v msíci kvtnu a ervnu t. r. tito

údové : Z Cech : Frant. Stejskal ve Vinohra-

dech; dp Jan Ullver, kaplan v Hostinném;

pp. Alois Doubrava, Václ. Jelínek, Vojt. Kameš,
Ant. Kaška, Jos. Kašpar, Ant. Liebich, Václ.

Marek, Frant. Mtiller, Jos. Pátek, Klement
Porstner, Frant. Puchmayer, Frant. Till, Jos.

Váa, Šebestián Weber, bohoslovci IV. ro-
níku v Králové Hradci; rod Lukeše Albina

a M*rie v Petrovicích ; Jos. Hlaváek s manž.

Eleonorou v Petrovicich; Marie Waltmanova
v Petrovicich; Ludvik Koliander v Jilemnici;

rod Vojtíška Václ. a Kateiny ve Voleškách
;

Ant. Koucký na Kocand ; Bratrstvo ržencové
a vénóno uctní nejsv. Svátosti oltání v Pe-

trovicich ; Jan Rudolský a manž. Marie v Pís-

nicích; Farní knihovna v áslavi, vkladem dp.

faráe Jos. Kaplana
; f Rosina Vinzigova

;
dp.

Mat. Jiínský, kaplan ve Výs. Mýt; Cecilie

Kothny v Lenesicích ; Anna Tobiášova v Neto-

licích
;

dp. Jan Drozd, gymn. prof. v Praze

;

Ignác Pešek, c. k. etuík v Jaromí ; vd. Adolf

Brix a Jan Oliva, bohoslovci v Hradci Král.
— Z Moravy : M. Anna Vozákova ve Vysoké

;

M. Anna Marešova v Kostelci ; Rod Jana Hrn-
íe v Kosticích ; Anežka Motalova v MrCkách

;

Frant. Johanes v Doloplazích; Agata Zatlouka-

lova v Bludov; f Jakub a Anna Dokoupil v

Bezi ; Emanuel Klein v Oldišov ; Františka

Nosvadbova v Týn u Lipníku; Rod Jana
Ptáka v Nedákonicích ; Marie Vláilova v Ci-

tové; Josefa Hegrova v Sobáov; Kateina
Nedopilova v Nasobrkách; Marie Maákova
v Kostelanech. — Z Uher: Anna Sokolova

z Br sv. Jury u Trnavy; Anna Šimkova v

Kutech ; Eva Barb. Valachoviova v Kutech

;

Mane Naryškova v Kutech
; f Josef Pátek

z Brodská ; Anna Skrovánek v Holii
;

dp.

Alois Kašpárek, c. k. duchovní prof. v Rjece.

Osobní vstník duchovensk
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul

:

p. Jos. Walter, far. v Moidleci (Modschiedl),

dne 20. ervna 1885, (nar. 15. kvtna 1839,
vysv. 31. ervence 1864).

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Brtnik, kapl. Zdický, za admin. excur-

rendo et binando fary Tmaské

;

p. Tomáš Prusik, admin. Vrcholtovický, za

admin. v Janovicích:

p. Jan Magerl, invest. za far. v Hradišti 0-

krouhlém (Scheibenhradisch);

p. Jos. Kuera, za admin. v Bezdružicích

;

p. dr. Jindich Kubát, invest. za far. v Ver-

micích

;

p. Vladimír Pokorný, invest. pro faru Mukaov
;

p. Ant. Farka, invest. za far. v Radnicích
;

p. Jan Weber, za interkalárního admin. v Di-

višov
;

p. Jos. Pacák, kapl. Divišovský, za II. kapl.

v Radnicích.

Uprázdnná místa:

Janovice, fara patr. náboženské matice, od 12.

ervna t. r.

;

Bezdružice, fara patr. knížete Karla Jindicha

Loewensteina, od 17. ervna t. r.

;

Tman, fara patr. Frant. Nole, od 24. ervna

1885;
Divišov, dkanství patr. hrabte Zdeka ze

Šternberku, od 24. ervna t. r.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul

:

p. Václav Mostecký, dkan ve Vodnanecb, est.

kons. rada, tajemník vikar. Vodnanského,

29. ervna 1885, (nar. 18. záí 1822, vysv.

25. ervence 1847.) Slavný poheb konal

se ve stedu dne 1. ervence za velikého

úastenství duchovenstva i lidu. Zesnulý byl

knzem horlivým, pastýem svému lidu pe-
dobrotivým a svým spolubratrm duchovním

pítelem upímným. Vše co bylo katolické

nalézalo u nho podporovatele a rožšíova-

tele. V našich listech jsmo uveejnili ne-

dávno popis pouti na Velehrad r. 1863,

která jeho podntem uskutenna byla. Kéž

sv. Cyrill a Methodj vyprosí mu u Troj-

jediného Boha slávu vnou za to, že je

na zemi tak oslavoval.

íslem tímto zaíná II. plletí „Blaho-
vesta" roníku letošního, a dovolujeme si tudíž

pp. pedplatitele požádati o další pedplatné,

kteí totiž v lednu jen na pl roku abonovali,

aby v zasíláni žádná pestávka nenastala. —
Zárove podotýkáme, že úplué výtisky „Blah.

"

z r. 183tí— 1880 v snížené cené roník za
zl. 1 50 v expedici tohoto listu (knihkupectví

B. Stýbla v Praze) se prodávají.

Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné ciní národy". (Písl. xiv, 34.)

R e 9

kterou ml pi položeni základního kamene

k novému filiálnímu chrámu Pán v Suché,

píslušné ku farnosti Nechanické, dne 5.

ervence 1885,
Boh. Hakl, dek. a b. viká Hoický.

„A žádný nemže jiného základu

položití, mimo ten, kterýž polo-

žen jest, jenž jest Kristus Ježíš.

1. Kor. 3, 11.

Pevzácnou a velice ídkou slavnos
odbýváte, r. v Kr., ve své tiché osad
dnes. Má posvcen a položen hvi zá-

kladní kámen ku nové chrámové budov
v obci vaší.

Ješt tane živ na mysli vám obraz

starého domn božího a nikdy dojista ne-

vymizí zpamti vaší; žádá toho vdnost
Ješt zavznívají v uších vám tklivá a

srdená slova vašeho veledstojného pa-

stýe, kteráž promluvil k vám pi té pí-
ležitosti, když první rána dána jest. aby
sboen byl; aby odstoupil a místo uinil
chrámu novému, dstojnjšímu. Ješt vzpo
mínáte tch slz a vzdech bolestných,

když vám louiti se bylo s tím starým,

dávným a vrným pítelem, který pes
500 let tu dlel mezi vámi, který vždy o-

chotne vás vítal, kdykoli jste jej navští-

vili, který vždy touhy, stesky, žaly i

prosby vaše vyslýchal, s vámi vše vrn
sdílel, a od nhož nižádné srdce nepot-
šené neodcházelo. Byly to slzy vdnosti.
Co divu, že slzelo oko vaše, vzdychalo
srdce vaše? Tot sted byl ddiny vaší,

srdce obce vaší; svdek blaha a štstí,

ale i všech útrap a neštstí, jež od více

než 500 let osadu vaši stihly. Vše sdílel

|

s vámi vrn, co kdy potkalo obec vaši.

Kde jsou ti. kdož jej stavli, kdo základní
kámen k nmu položili? —

Jak radostno jest. když má osada
svj dm boží ! Je jí velikým dobrodiním

;

jest stedem, duší veškerého duchovního
života, táli a Spasitel, Ježíš Kristus, dlí

mezi nimi. Proto, pln svaté nadšenosti,

volá sv. Tomáš Akvinský : „Kde jest který
národ, slavný a veliký, kterýž by ml bohy
své blížící se sob, jakož nám pítomen
jest Pán Bh náš?" (Serm. S. Thomae
Aquin. in opusculo 57.).

Proto bolestno bylo mi vždy, r. v Kr.,
' kdykoli tudy jeda spatil jsem tu svatyku
I
starou, schátralou a sešlou ; ctihodná byla
ovšem, jak pro stáí své, tak i proto, že

byla domem božím a píbytkem Nejvyš-
šího; ale nemohla výhovovati úkolu své-

mu
;
byla jako staenka, která vyplnivši

úkol svj, zasloužila, aby dána byla na slušný

odpoinek. I pomyslil jsem : Mj Ježíši,

ty Paue všech pánu a Králi všech král ;

nepohrdáš, pebývati v takové chudob —
chudý s chudými; chudý jsi se narodil,

chud živ byl a chudý, nejchudší i umel

:

kdože postaví ti i zde dstojný stánek,

aby tu pebýval uprosted svých milých
a vrných? A ejhle, tužba má se vy-
plnila, základy vykopány, a dnes jsme se

sešli, r. v Kr.
;
a stojíme na tomto posvát-

ném míst, abychom posvtili a položili

základní kámen k novému, dstojnému
domu božímu.

I sám Jeho Osvícenos, vysoce uro-

zený pan patron, pan Jan hrab z Har-
rach, pod jehož ochranou ili patronátem
všecky chrámy Pán na jeho velkostatcích

stojí, zavítati mínil do ddiny vaší ku
vzáonó slavnosti té; ale jiná, vyšší povin-

21
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nosf volala jej. Dlít, vznešený poutník, na
Velehrad

;
plní, kavalír eský, o letošním

památném roce povinnost svou k národu
eskoslovanskému a osvduje takto zbož-

né, katolické smýšlení své, jímž vždy se

vyznamenával jeho staroslavný, hrabcí
rod, který, vždy vren jsa svaté katolické

církvi, jí mnohé platné služby prokázal,

a mnohou vznešenou hlavu dal, z nichž

jedna, na Pražském arcibiskupském stolci

sedíc (v sedmnáctém století) až i kardinalské
dstojnosti dosáhla. Bh žehnej vznešené-
mu patronu a zachovej staroslavný rod
jeho

!

Avšak vyslal za sebe sem zástupce,

svj patronátní úad, jemuž pede vším
písluší zásluha, že dílo k místu pivedeno
jest; i nemohu, le, jak slušno a spravedlivo,

Slavnému patronátnímu úadu, za všecku
jeho snahu a píli, za všeliké piinní a
práci pi bohumilém skutku tom, tato ve-

ejn vyšloviti své nejvelejší díky.

Mne pak náš nejdst. vrchní pastý,
Jeho Milost, biskup Kralohradecký, splno-

mocniti ráil, abych, jej zastoup, ve jmé-
nu jeho základní kámen k novému domu
božímu posvtil a jej položil, za kteréžto

vyznamenání jemu rovnž tuto veejné
díky vzdávám.

Ponvadž pak tento den nám všem
zde pítomným tak velepamátný jest, slušno,

abychom pimenými slovy jej oslavili;

i chci proto ješt postupem ei své pro-

mluviti o tom, co ten základní kámen zna-

mená; chci okázati, že znamená:
a) Spasitele Ježíše Krista, základní

kámen církve boží; a

b) víru v srdci katolického kesana.
Trojjediný Bh, jemuž ke cti a sláv

stará svatyka posvcena byla a rovnž
nová posvcena býti má, sám budiž s námi

!

I.

Všeliký chrám Pán katolický obrazem
jest svaté katolické církve. Tu nejvýše

bývá hlavni oltá
; na nm svatostánek,

v nmž Spasitel J. Kristus, jako král u-

prosted svých milých a vrných pod zp-
sobou chleba v nejsvt. Svátosti Oltání
pebývá. Jemu nejblíže místo pro jeho
sluhy, duchovní a knžstvo (presbyterium);

za tmi v lodi stojí lid, církve bojující

;

obrazy a sochy svatých pedstavují církev

vítznou (oslavenou v nebesích); krypty
pak v chrámích pro zemelé a hbitovy
kolem chrám, jak bývaly a jsou semotam
až dosavad, pipomínají církev trpící

;
trojí

stav jedné a téže církve Kristovy. Vž
jest prst, ukazující k nebi, kde jest pravá
naše vlas; „tch vcí, kteréž svrchu jsou,

hledejte, ne tch, kteréž na zemi ; kiž
svrchu hlásá, že jen skrze kíž se vchází
do nebe a že i Ježíš Kr. sám, Spasitel

náš, skrze kíž vešel do slávy své
;
zvony,

se jmény a podobiznami svatých — jakoby
ti svatí sami svolávali nás ke službám bo-

žím; a hodiny na vžích umístné, hlásají

nám: „Vykupujte as! Kuptež, dokavad
nepijdu! Bdte, neb nevíte dne, ani ho-

diny!" Tak úprava chrámu Pán, vnitní
i vnjší, pipomíná nám církev boží

!

Avšak pravý, duchovní chrám Pán
jest svatá církev sama, církev katolická.

Tot ten chrám, jejž Spasitel založil a je-

hož on sám základním kamenem jest. Sta-

vivo, kamení, jsou duše lidské, vlastní jeho

krví vykoupené; spojivo jest láska, zákon
lásky, na nmž založil církev svou ; a pi-

líe jsou svatí apoštolov, tak že pravda
jest, co píše apoštol Pán sv. Pavel ve
svém list k Ef. 2, 19—22.: „Protož již

nejste hosté a píchozí (cizinci v tom dom
božím); ale jste spolumšanó svatých a

domácí boží vzdláni na základ apoštol
a prorok, kdež jest nejhlubší úhelní ká-

men, sám Kristus Ježíš, na nmžto všecko

stavení (píslušn) vzdlané roste ve chrám
svatý v Pánu, na kterémž i vy spolu vzd-
láváte se ve píbytek boží v Duchu."

Tot tedy ten chrám, jejž Kristus zbu-

doval, a jehož on sám základním kamenem
jest — církev. Zdivo pak, t. j. jednotlivé

kameny, z nichž chrám se skládá, jsou

duše lidské. Patrno, že základ vci hlavní

jest, nebo na nm budova spoívá; ale i

jedenkaždý kámen má býti na svém míst
a pispívati ku celku, k okrase a dokona-
losti domu božího.

Ale nyní základem jest Kristus Ježíš

;

„a žádný nemže jiného základu položití,

mimo ten, který položen jest, jenž jest

Kristus Ježíš. l.Kor. 3, 11. a ten jest jist

základ dobrý, pevný, pravý
;
pravilt vzhle-

dem k uení svému: „Uení mé není mé,
ale toho, kterýž mne poslal ; bude-li

kdo chtíti vli Otce mého plníti, pozná o

uení mém, zda-li z Boha jest, ili já sám
ze sebe mluvím." Vztahem k životu své-

mu ekl: „Kdo z vás bude mne trestati

ze híchu? jestliže pravdu pravím vám.
pro mi nevíte ? — A vzhledem k osob
své: „Nechcete-li slovm viti, aspo
skutkm vte ; nebo vidíte, že žádný ne-

mže takových skutk (div a zázrak)
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initi, léby Bh byl s ním." — ehož
tedy žádáme více? Zakladatelem církve

jest tedy sám Syn Boží, Ježíš Kristus,

Spasitel náš. Základ dobrý; ale i zdivo

jak mezi sebou, tak i se základem pevn
spojeno býti má, by nebyly trhliny, ale

jeden celek ; a spojivo jest láska ; tou každý
kámen, (každá duše), jak s Bohem a Spa-
sitelem, jakožto základem, tak i s jinými
kameny spojen býti má.

Ale jsou, kdož ani se základem, ani

mezi sebou souviseti nechtjí, ale býti

o sobe; a ti a tací nepispívají k okrase

domu božího, ale církev Pán hyzdí a

ruší. O tch a takých pedpovdl již

staeek Simeon: „Aj položen jest tento

ku pádu a ku povstání mnohým v Israeli,

a na znamení, jemuž bude odpíráno. A
v pravd; uinn jest kamenem urážky

;

nebo není za dn našich, v tomto ase
víry prázdném dojista žádného jména,
jemužby více odpíráno, ježby více zne-

uctíváno a hanobeno bylo, než práv nej-

svtjší jméno Kristus Ježíš ; a již v roz-

mluvách, knihách, anebo veejných listech,

na velikou zkázu a záhubu lidu. A to to

nejvtší zlo za dn našich; odpadnutí od
víry katolické. Sem spadá slovo apošto-

lovo : „To jest ten kámen, kterýž zavržen
jest od vás stavitel, kterýž uinn jest

hlavou úhelní." Sk. 4, 11. r A pece není
v žádném jiném spasení ; nebo není ji-

ného jména pod nebem daného lidem,

v nmž bychom mli spaseni býti." Sk.

ap. 4, 12.

jestliže svt se leká boue, která na
se hrne a nepochybn pivalí ze pevrat-
ných zásad, jež na mnoze mezi lidem, a
to tídou dlnickou rozšíeny jsou, žádný
ji nezažene, žádný nezažehná, le Kristus
Ježíš, t. j svatá víra katolická, zákon
lásky. Jen v pístavu církve najde lidstvo

odpoinek a klid. Jestliže lidstvo Boha
opustilo a obrátilo se ku svtu, svt, což
jeho jest, dal jemu. Kdo rozsívá vítr, žne
boui. Svt pravého pokoje nemá, ano ani
ho nezná, a tudy ho dáti nemže. Ten
vychází jen z Boha

;
Kristus, kníže pokoje,

pinesl jej na zemi; a týž pokoj bude
všem, kdož ho hledají a jsou lidé dobré
vle. A proto musí lidstvo jako marno-
tratný syn opt k Bohu, k Otci se navrá-
titi, zdivo na chrámu církve, rozpukané
a roztrhané, zákonem lásky opt v jedno
srsti a se spojití, ku základu svému, Je-
žíši Kristu, se navrátiti. Mnozí mnohé a
všelijaké prostedky vymýšleli na odvrá-

cení toho zlého; ale všecky jsou plané a

jalové, všecky náplasti jen povrchné; lid-

stvo nevyléí, le Kristus a otázku sociální

nerozluští, le zákon lásky Kristovy. Vra
se každý ku lásce, jak ji hlásal Syn Boži,

J. Kristus, a otázka dlnická jest roze-
šena a hrozící boue odvrácena. „Miluj

každý Boha nade všecko a bližního jako

sebe, u a bude po vší bíd a nouzi na svt
Pak splní se slovo apoštolovo, jež svrchu
jsme uvedli : „Protož již nejste hosté a

píchozí, ale jste spolumšanó svatých a

domácí boží, vzdláni na základ apoštol
a prorok, kdež jest nejhlubší úhelní ká-

men, sám Kristus Ježíš, na nmžto všecko

stavení (píslušn) vzdlané roste ve chrám
svatý v Pánu, na kterémž i vy spolu vzd-
láváte se ve píbytek Boží v Duchu" Ef.

2, 19- 22. A co i sám hlava církve, sv.

Petr ve svém 1. list 2, 4—8. dí: „Jestliže

jste okusili, že sladký jest Pán ; ku které-

mužto pistupujíce jakožto ku kameni ži-

vému, od lidí zajisté zavrženému, ale od
Boha vy volenému a poctnému, i vy, jako
kamení živé, vzdlávejte se na nm v dm
duchovní, v knžstvo svaté, k obtování
duchovních obtí, píjemných Bohu skrze

Ježíše Krista." —
Tak znamená nám, r. v Kr., tento zá-

kladní kámen nejprv Ježíše Krista, bož-

ského zakladatele duchovního chrámu,
církve, jejíž on sám základním ili úhel-

ním kamenem jest; ale znamená nám ješt
nco jiného, víru v srdcích, o.emž v dílu :

II.

Každý z nás, r. v Kr., jest stavitelem

;

každý staví budovu svého života. Budova
ta má býti sliná, krásná, dokonalá; chvá-

liti má dílo mistra svého. Bh nám život

dal; tu budovu života stavtí máme ke

cti a chvále Boží, t. j. máme ctnostn a

svat, kesansky živi býti.

Avšak má li budova života našeho
pevn státi, musí rovnž míti základ, a

to dobrý a pevný; aby se nobortila, ne-

j

viklala, nerozpadla. Nuž, co bude zákla-

dem našeho života? Víra; živá pevná víra

v Boha, a v toho, kteréhož poslal, Ježíše

I

Krista; jsme katolití kesané. To ten

pevný základ, na nmž i veškerá církev

zbudována jest. Ten jest život vný, píše

apoštol, aby poznali tebe. Ote nebeský,

a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. To
í
základ nezbytn potebný, nejlfcpší ; ten

I
kdo položil, nech pijde boue jakákoli,

i
kterákoli a odkudkoli, dm jeho pevn

21*
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stojí, nepadne. 0 nm platí slova: „Bla-
hoslavený muž, kterýž pemýšlí v zákon
Pán dnem i nocí. I bude jako strom, kte-

rýž štípen jest podlé vod tekoucích, jenž
ovoce své vydá asem svým

; a list jeho
nesprchne: a všecko, cokoli initi bude,
šastn se mu povede." Z. 1, 2. 3. Kde
však základu toho není, tu všecko stavení
se viklá, bortí, boí a rozpadá; t. j. lovk
bez Boha, bez víry, potácí se mezi ctností

a híchem, mezi nebem a záhubou vnou,
nemaje, kdeby se uchytil, necít pdy pod
sebou ; a tak nestaví budovu pevnou svého
života, ale bídnou a chatrnou. Osud sta-

vitel takých, kesan takových, nazna •

il Spasitel sám Kristus Ježíš v pekrásné
ei své na hoe v G-alileji (hora blaho-

slavenství), když ku konci pravil : „Každý,
kdo slyší slova má tato a plní je, pipo-
dobnn bude muži moudrému, kterýž usta-

vil dm svj na skále; i spadl píval a
pišly eky a váli vtrové, a oboili se na
ten dm a nepadl, nebo založen byl na
skále. A každý, kdo slyší slova má tito a

neiní jich, podobný bude muži bláznu,

kterýž ustavl dm svj na písku ; i spadl

píval a pišly reky a váli vtrové a obo-
ili se na ten dm ; i padl a pád jeho byl
veliký." Mat. 7, 24—27. Proto nazývá cír-

kev na snmu Tridentském (Sess. VI. cap.

8.) víru zaátkem, základem a koenem
všeho ospravedlnní; a sv. Pavel 1. Tim.
3, 15. ji zjDve sloupem a utvrzením pravdy

;

a jinde (Žid.. 11, 6.) dí: „Bez víry ne-

možno jest, líbiti se Bohu. Nebo kdo k Bohu
pistupuje, musí viti, že Bh jest, a že

tm, kteíž ho hledají, odplatitelem jest."

A sv. Jan I. 5, 4. : „Všecko, co se naro-

dilo z Boha, pemáhá svt, a to jest to

vítzství, kteréž pemáhá svt, víra naše."

Tot tedy, rozmilí v Kristu, ten základ,

na nmž veškeré stavení kesanského ži-

vota zbudováno býti musí, má-li pevn státi.

Proto i sv. Augustin: „Pomýšlíš-li na to,

vznešenou budovu dokonalého života po-

staviti, pamatuj, by za základ položil —
pokoru," pokorného Krista, sv. víru v nho.

Pak vzroste stavení tvé v palác krás-

ný, skvostný, dokonalý, v nmž bezpeno
bude bydliti

;
pak jist bu, že zavítá i

Spasitel do srdce tvého, se svým pokojem
a mírem, svou radostí a útchou, svou mi-
lostí a svým požehnáním. Pak splní se,

co pravil: „Pijdeme a píbytek u nho
uiníme." Vystaví si Spasitel svatostánek
v srdci zbožného, vícího kesana a bude !

pebývati tam.

Pak splní se, co i sv. Pavel 1. Kor.
16. píše: „Nevíte liž, že chrám boží jste,

a že Duch svatý pebývá ve vás?" a Kor.
6, 19.: „Zdaliž nevíte, že údové vaši jsou
chrám Ducha svatého, kteréhož máte od
Boha a nejste sami svoji?"

Avšak jsou, kdož svatou víru kesan-
skou nechtjí položití za základ svého ži-

vota, ale osvtu. Víra je jim špatná
;
osvta,

myslí, je lepší Ale co myslí osvtou ? ne-
vru. Osvta však jest, v pravd nco u-
mti, a míti osvícený rozum; nikoli však,
zavrhovati všeliký vyšší svt, víru s Boha
Stvoitele, Vykupitele a Posvtitele; sni-

žovati se ku nmé tvái a zíti po zpsobu
její. Nco jiného jest rozum a nco jiného
srdce. Kam však osvta, t. j. chytros, pro-
hnanos, i vdní, lidí teba i študovaných
vede, s dostatek jsme vidli na mnohých
smutných píkladech z posledních dob.
Veejné listy toho byly plny. Bh nás
chra takové osvty ; ale lidí dobrých,
moudrých a svdomitých jest málo ; a ta-

kovým jest, kdo zachoval poklad víry, po
otcích zddný, neporušený. Jen takové-
mu mžeme za dn našich viti; jen ta-

kový jest poctivý. — To tedy, r. v Kr.,

ten veliký rozdíl mezi tím kesanem, jenž
staví budovu života svého bez základu, a

tím, jenž ji staví na základ svaté víry.

i budova bude pevnji státi, až se pi-
hrnou dnové zlí, plní trudu a strastí?

Proto volal již prorok Isaiáš ve starém
zákon 5, 20—24.: „Bda vám, kteíž í-
káte zlému dobré a dobrému zlé ; kladouce
tmu za svtlo a svtlo za tmu, pokládajíce

hoké za sladké a sladké za hoké! Bda,
kteí jste moudí v oích svých a sami
ped sebou opatrní" — a nikoli ped Bo-
hem! „Jako jazyk ohn zžírá strništ a

horkos plamene spaluje : tak koen jejich

jako pý bude a plod jejich jako prach
vzejde (t. j. rozptýlen bude). Nebo za-

vrhli zákon Hospodina zástup a ei Sva-
tého rouhali se!"

A tak v pravd, teba jest pevného
základu, aby kdo vystavl budovu ke-
sanského života ; a ten základ zbožného
života nemže býti žádný jiný, le víra

v Ježíše Krista.

A na to pamatuj vás, Nejmilejší, tento

základní kámen, kterýž položen jest do
vchodu, a pes njž pjdete, kdykoli do
chrámu Pán kráeti budete. Pipomínej
vám, že základem církve jest Ježíš Kri-

stus, ale že i základem života každého
z nás musí býti týž J. Kristus, t. j. svatá
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víra v nho, chceme-li vystavti dokonalou
budovu života kesanského. Jedenkaždý
jste stavitelem; stavte piln, popilte si;

pijde vrchní stavitel a pihlédne, jak da-

leko stavba naše dospla. Popívá nám
asu, bychom ji ukonili. Bda, kdo ne-

ukoní, nedostaví, koho pepadne ! Proto

napomíná: „Kuptež, dokavad nepijdu!
Dokud den jest, já musím dlati; pichá-
zí noc, kdežto žádný nemže dlati" Jan
9, 4. Protož dobe vštipme sob v pam,
co ten základní kámen znamená.

Aby pak i toto naše bohumilé dílo,

jež ped se béeme, rostlo v dm Boží a

dailo se Pána Boha prosme a jemu dílo

doporume. Proto zaneme s modlitbou,
základního kamene posvtíme, a pineseme
nejdražší ob, aby ten Beránek nebeský,
jemuž ten dm stavíme, dílo milostí svou
poclporovati ráil. Ne lovku stavíme dm,
ale samému Bohu Hospodinu, králi král,
a pánu všech pán, jehož nebesa nebes
obsáhnouti nemohou. 3. Král. 8, 27.

A proto odporouím veškeré dílo nej-

prv ochran tvé, veliký Trojjediný Bože,
jemuž starý chrámek zasvcen byl a i

nový zasvcen býti má; ochrauj dm
tento, v nmž ctn a veleben býti máš -

ty svatá, nejšvtjší, nerozdílná Trojice
Boží ! Spoívej na nm již od nyníka po-
žehnání tvé!

Ale i Jeho Osvícenosti, vysoce uro -

zenému panu patronu jej odporouím a
prosím, aby, jako podporuje vše, co dobré,
krásné, vznešené a šlechetné jest, i tento
dm boží již od této chvíle pod milostivou
ochranu svou vzíti ráil, aby šastn do-
konán byl, zaež Bh žehnej Jasnému rodu
jeho a zachovej dlouho ku blabu vlasti a
okrase svaté, katolické církve!

Rovnž i Vás, pánové slovutní a zá-

stupci Jasného patrona svého, od úadu
patronátního žádám, ukonete šlechetn
dílo, jež jste s mnohou prací zapoali a
až na tato místa pivedli ; a šastné doko-
nání korunuje snahu a práci vaši!

I vás, veled. p. brate, pastýi oveek
zdejších, za totéž žádám a prosím ; bdtež
nad stavbou tou. Stavíte dm boží ove-
kám svým. Vím, že dávná to byla touha,
dávné pání srdce vašeho

;
nuže, dílo

šastn se blíží konci svému.
A zvlášt vám, pane staviteli, kladu

dílo to na srdce. Vím, že již to pátý chrám
Pán, jejž stavíte *) Získal jste cti a slávy,

*) Jest to p. Josef Pošepný z Jilemnice.

získejte i tímto; bude stupnm vám do
nebe. Více snad než pltisíciletí bude hle-

dti na vás, na toto dílo vaše! A proto

optuji slova : Ne lovku, ale samému
Bohu Hospodinu stavíme dm tento

!

1 volám na konec : Dejž Pán Bh do-

brotivý, aby, jako dílo šastn zapoato
jest, i šastn dokonáno bylo; a jako se

radujeme dnes ze založení a posvcení zá-

kladního kamene, v brzce i z dokonání a

posvcení veškerého domu božího rado-
vati se mohli. Amen.

Kázaní
o slavnosti priminí.

V Mníšku, dne 12. ervence 1885 inil

Dr. ./. Doubrava.

„Již vás nebudu nazývati slu-

žebníky . . . ale nazval jsem
vás pátely." Jan XV, 15.

Než vypršela hodina, kdy rozlouiti

se ml Ježíš Kristus se svými ueníky, na
jejich útchu a jako na odkaz otcovský
promlouval k nim ve veeadle Jerusalém-
skóm ei velebné a mezi tmito oznámil
též, ím státi se mají, povoláni byvše za
ueníky Mistra božskóho.J

„Již vás nebudu nazývati služeb-

níky ... ale nazval jsem vás pátely,"
tak dí Spasitel a slovy tmi pro všechny
asy, prohlašuje a zaruuje dstojnost u-

eník svých.

Mužové z rodu a zamstnání prostého

postupují tu z dobroty a lásky Kristovy
na stupe pátelství samého vtleného Syna
Božího

;
jaká to výsost, jaké dstojenství

!

A kde základ tohoto povýšení ? V oné
moci jest, kterou obdrželi ueníci o nko-
lik okamžik díve v temže veeadle,
v týž veer, když Pán „vzav chléb, díky
inil a lámal a dával jim ka: „Totojest
tlo mé, kteréž se za vás vydává ; to ite
na mou památku." (sv. Luk. XXII. 19.)

Ano v té moci knžské — nebo tuto ob-

drželi rozkazem : to ite na mou památku
— v té moci obtní stala se zázraná pro-

mna sluh na pátely Kristovy, slabého
tvora na pítele samého Stvoitele.

Však co nás pobádá, že toho vzpomí-
náme? — N. mezi námi dlí sluha Kristv
— knz novosvcenec, jenž poprvé má
pistoupiti k obtnímu oltái Nového Zá-
kona, aby naplnil rozkaz Pán, obtuje
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svoji první mši svatou na Jeho památku.
A tu nelze nevzpomenouti záslibu, který
v apoštolích též jejich nástupcm — slu-

hm novozákonním stal se zárukou, že mocí
knžskou do pátelstva Kristova povýšeni
budou; a jestli kdy, zajisté v této po-
svátné chvíli hodno rozjímati o této dstoj-
nosti knžství, aby utkvlo na všechny dny
života

:

1. vfduši novosvcencov, ím povinen
jest pro toto pátelství Kristu

;

2. v srdcích lidu vícího, ím povi-
nen jest pro totéž pátelství stavu knž-
skému. —

O tom ve jménu Veleknze N. Z. Je
žíše Krista.

1.

Za dn soudce Israelského Heli od-
poíval kdys pacholík Samuel v chrámu
Hospodinov, kdež byla archa Boží; i za-
volal Hospodin Samuele, jenž mysle, že
volá Heli odpovdl: r tu jsem." Když
však po tikrát opakoval se hlas, pouen,
že od Pána pichází ekl: „Mluv Hospo-
dine, nebot slyší služebník tvj !" (1. Král
3, 1— 10.) Hle knzi novosvcene, i Vaše
noha odpoinula v chráme Hospodinov,
kdež jest archa Beránka, jenž volá vás,
a v duši vaší zajisté podobn to zní : mluv
Pane, nebo slyší služebník Tvj ! mluv,
ím povinen jsem Tob za pátelství, k n-
muž povýšil Jsi mne? A odpovdí jsou
slova Kristova: „Vy jste moji pátelé,
uiníte-li, co já pikazuji vám'" (sv. Jan
XV, 14.), to jest: i pátelství i vdnost
za n osvdí se na vás nejlépe, budete-li
sluhy podle srdce mého! — A netžko
dopátrati se, co uložil povinností nám slu-

hm svým Božský Mistr.

Pi téže píležitosti, kdy pronesl ona
pamtná slova: „Již vás nebudu nazývati
služebníky . . ., ale nazval jsem vás pá-
tely," zejm též pouil, co eká od pátel
svých, co žádá, co velí. — „Toto jest

pikázaní mé, abyste se vespolek milo-
vali" (sv. Jan XV, 12.) praví Spasitel a
uvádí takto pední povinnost sluh svých

:

lásku, jež má je spojovati s lidem ví-
cím; a to lásku, která trplivá jest po-
klesk a slabostí, která dobrotivá jest k po-
tebným a nuzným, která se nenadýmá,
jsouc rovna k chudému i bohatému, pro-
stému i vznešenému, která rovn objímá
pátely i nepátely pro Ježíše, v nmž
všichni jedno jsme. — Takovou láskou
ozbrojen opouští knz rodný kraj, rodie,

bratry i sestry a jde kam volá jej Pán,
aby i cizí lid miloval pro lásku Kristovu

;

s takovou láskou i vy, brate novosv-
cene, nastoupiti musíte dráhu knžského
života svého !

Však dále ukládá Mistr náš: „Vyvoli*
jsem vás . . . abyste šli a užitek pinesli,"
(sv. Jan XV, 16.), užitek pilné, svdomité
práce a pée o duše nesmrtelné. — Ano
tato eká knze každého, a bude i vám
údlem.

A jest tžká ta práce duchovní; ne-
poíná ránem a nekoní veerem, i za noci,

kdy dlník jiný odpoívá po bemeni dne
i horka, dlník na vinici Pán pipraven
býti musí, že bude povolán, aby pomocí
pispl toho potebným; nevíže toliko ve
dny všední, kdy lid vící uživá klidu

sváteního, knz pracuje nejvíce ; není vy-
mena jen pro dobu plné síly a pevného
zdraví, duchovní stará se a pracuje i když
síly ochably, stái a choroba tíží, na vlastní

úlevu knz hledti nesmí. A co pi práci

této nejtrpí, jest, že mnohdy hlas svdo-
mitého pastýe marn volá, že lide jeho
nezachovává, ba jemu se protiví; proto

ukládá Spasitel sluhm svým též trpli-

vosf v protivenství, ka: „Pamatujte na
mou e, kterou jsem já mluvil vám: Není
služebník vtší než-li Pán jeho. Jestliže

se mn protivili, i vám se protiviti bu-

dou" (sv. Jan XV, 20.). — Pravda slov

tchto osvdila se již záhy v apoštolském
život ueník Kristových, kteí bez potu
útrap a protivenství zakusili od lidu, je-

muž zvstovali Ježíše Ukižovaného, kteí
však pes to všechno zachovali trplivost
neumornou ; ba sv. Pavel práv této se

dovolává na znamení, že jest pravým apo-

štolem Kristovým, an dí: „Znamení mého
apoštolství uinna jsou mezi vámi ve vší

trplivosti" (II. Kor. 12, 12.).

A jako druhdy v dobách prvního ke-
sanství i za dn našich družiti.se musí
trplivost k lásce a péi pastýské co d-
kaz vdnosti za dstojnost, k jaké knze
povyšuje pátelství Pána a Spasitele.

Ovšem tžké jsou to povinnosti, nikoliv

ale cenou pílišnou za úad, pro njž prá-

vem lze tvrditi o knzi slovy žalmisty

Pán (Žal. 8. 5, 6): ,.Co jest lovk, že

jsi na pamtliv . . .? Uinil's ho málo
menším andl, slávou a ctí korunoval
jsi jej!"

Zajisté, že i duše vaše, štastna z toho

dstojenství, jemuž pátelstvím Kristovým
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zasvcen jste, s radostí vezme na se jho
Pán tchto povinností. —

A jako knzi nelze odmítnouti, co

žádá Spasitel za pátelství svoje, nesmí
ani lid vící pomíjeti toho, co vymáhá
dstojnost stavu knžského.

II.

V zlaté knize své o následování Kri-

sta (k. III. kap. 10. . 6.) hlásá vám N.
blahoslavený Tomáš Kemp. sám, ím pede-
vším povinni jste stavu knžskému; nebo
volaje : „O posvátný stave nábožného sluhy
Pán . . ., který lovka vrným vele-

ctného iníš, u co jiného pronáší, než že
lid vící v uctivosti miti má knze církve

Kristovy, v uctivosti pro ono pátelství,

v jaké pijal Božský Uitel ueníky své

;

sám též svtec náš blahoee stavu du-
chovnímu píinu tuto uvádí slovy: „mi-
losrdenství uinil jsi Pane se služebníkem
svým, a mimo všelikou zásluhu milost a

pátelství prokázal jsi" (1. c. . 2.)

A jestliže ve svt milákm knížat

a mocná pro pátelství, kteréž s tmito
je víže, vše rádo poctu vzdává, nebylo by
hodno, aby pátelé krále všech král uctni
byli od lidu vícího? a jestliže pohanní,
které se stalo poslm královským, uráží

krále samého, nehnvalo by Krista, kdyby
pohanou zneuctíval lid posly jeho knze V

Nebudiž šíeno slov o tom, co praví
sv. Jan Zlatoústý (hom. 17. Mat): „Kdož
kivdí knzi Kristovu, kivdí samému Kri-
stu, jelikož knz námstek Kristv jest,"

— ale to slyšte, co praví Hospodin sám
ústy proroka Zachariáše v Zákon Starém
(Zach. 2. 8.) klidu, jenž obývati ml svaté
msto Jerusalem, praví zajisté: „Kdož se

vás dotkne, dotkne se zítelnice oka mého. *

Což znamená: bdíti budu nad vámi, jako
se bdí nad zítelnicí oka, aby na ni pohro-
ma nepišla, bdíti budu nad vámi tak
peliv, že i dotknutí nespravedlivé neujde
mi. A vedle tohoto zaslíbení Hospodin
stráží i nad vyvolenými svými sluhy, kteí
neobývají Jerusalem starozákonní, ale

vchází v Jerusalém — dm pokoje, kterým
jsou chrámy Pán.

Však to pátelství knží s Pánem a
Mistrem, které na vás vymáhá uctivost,

zárove je iní vašimi dobrodji, oprav-
ujíc je, aby stáli mezi Bohem a lidem,
a vymáhali a podávali mu dobrodiní s hry.

A jaká dobrodiní !
— Uí vás znáti a

milovati Boha; aneb to není knz, jenž
vštpuje známost a báze Boží v srdce

útlých dítek, utvrzuje ji v dosplých a

oživuje v starcích? Rozdávají vám pro-

stedky posvcení; i to není knz, jenž

nemluvn obmývá na ktu sv., rozvazuje

z pout híšných ve sv. pokání, podává Be-
ránka Božího v Nejsv. Svátosti, a posiluje

svátostmi umírajících na cestu do vno-
sti? Vede vás co pastý dobrý po cestách

života ; kdož to medle jest, ne-li knz, jenž

k dobrému pobádá, ped zlým varuje,

chyby kárá?

A tito dobrodjov^ jsou též vrni

!

Co druhdy zaslíbil lidu svému Hospodin
(Isai. 49, 15.) : „Zdaliž se mže zapome-
nouti žena nad nemluvátkem svým, aby
se neslitovala nad synem života svého V a

byt ona se zapomenula, já však nezapo-

menu se nad tebou u — emu uil Spasitel,

mluve o dobrém pastýi, jenž život svj
dává za ovce své (sv. Jan 10. 1— 14.), to

pravidlem knzi Nového Zákona: on z-
stává vren lidu svenému."

Kdo ví, zda-li nenadejde duba, kdy n-
kdo z vás N. toužiti bude, aby dít po-

sloužilo mu, a to dít — nevzpomene na
nho; kdoví, nepijdou- li dnové, kdy páti
si bude, aby pítel srdce jeho potšil a

spomohl mu, a pítel — opustí jej ? — toho

však nebylo, a Bh dá nebude, aby knz
církve Kristovy opustil vás . . . ten vren
zstává i za cenu vlastního života.

A rcete nyní, zda-li nezaslouží tito

dobrodjovó vaši, abyste v uctivosti je

majíce, jim také vdni byli?\ —
Hle jak vážné pravdy hlásá posvátná

tato chvíle, hle, jaký význam pro knze i

lid mají požehnaná slova : „Již vás nebudu
nazývati služebníky . . . ale nazval jsem
vás pátely." - Ano pátely, a vy sluho

Kristv již již také co pítel Mistra svého
vcházíte k „oltái Božímu, v k Bohu, který

obveseluje mladost vaši tt
(Žal. 42. 4.). Než

se to však stane, pohlednte v duchu ješt
za sebe na tu dráhu života, kterou vás

vedl Pán; ta pobádá, aby vaše první mše
j

svatá byla pedevším obti dik, dík za

j

dobrotu a lásku Hospodinovu, pak ale též

! za péi a lásku rodi i všech kdož pi-
spli, že dožil jste se krásné chvíle této.

Patte ped sebe
;
ped vámi slib Pánu

|

uinný, ped vámi život knžský, vzne-

šený ale — tžký. Nuže budiž z té pí*
i iny první mše sv. též obd prosebnou za

! svtlo s hry, které by vás provodilo po

\
cestách vezdejší pouti.

I za hrob obrate zraky své a s ra-

dostí obtujte dnes ob chvály
;
vždy ve-
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eeti budete dnes pi oltái s Pánem svým
chléb, jenž k vítzství posiluje, a vzte,
že na knzi, který putuje v síle tohoto
nebeského chleba napluje se co pipov-
dl Pán ve zjevení sv. Jana (3, 20. 21.):

„Aj stojím u dveí a tluku . . . kdo oteve
mi dvee vejdu k nmu, a budu s ním
veeeti, a on se mnou. Kdo svítzí, dám
jemu sedti sebou na trnu svém : jako
jsem i já zvítzil a sedím s Otcem svým
na trnu jeho." Amen.

Methodovo ddictví.

Historická rta. Napsal AI. Dostál

(Dokonení.)

Dílo Methodovo rostlo, mohutnlo,
kesanská víra zapouštla hloubji a hlou-

bji krásné své koeny do srdcí lidských.

Ani strojený odpor ze strany vlchevc
nemohl zastaviti krok slovanských vro-
zvst.

Kulis pobíhal od ddiny k ddin,
nose malou sošku z ryzího zlata, bohyni
Krosinu, všude ji ukazuje, by neustupo-

vali od domácích boh, jim vrní zstali,

je nadále ctili. Hlas jeho byl sypavý, pe
cházeje v tony zoufalé, socha zlatá v pa-

prscích se leskla, ale málo nalézala ješt
ctitel.

„Náš Bh na nebesích — náš Bh
neviditelný! Zde dílo jeho, zde skutky
jeho!"

„A na bohyni otc svých, na Krosinu
jste zapomnli V"

„Nezapomnli, víme dobe, že jsme
se jí klanli, dokud paprslek pravé víry

neozáil srdcí našich."

„Te se jí posmíváte."
„Neposmíváme, majíce jí v uctivosti."

„Tedy v Krosinu vte, jí se na-
dále klate."

„Nemožno : kesané se neklaní mo
dlám, rnkou lidskou uinným."

„Kuliš ješt jednou zamával v lesku

slunením sochou, tak že probleskla všemi
barvami k oslnutí. Však nic naplat, oby-
vatelé byli již píliš dobrými kesany.
Ani hrozba ani prosba nepomohla.

Jaso s Kratinou, syn s otcem, stále

vedle vlchevce Kulise. apky sali s hlavy
z úcty ped bohyni K rosí nou. Ruce bu
kížili na prsou nebo jimi svírali jilce

me.

„My vrni zstaneme tob, Krosino,
my životy své k služb tvé položíme."

Kuliš sehnal mimo vrné pívržence
Kratinu se synem ješt nkolik muž —
obránc oteckých boh. Pvodní jejich

ada hodn proidla a ješt tmhle klesala

odvaha, když vidli, jak houfn echové
dávají se ktí ti. Plamenná slova Kulisová,
slib daný Jasoovi, vázal je, že posud sta-

vli se na stranu oteckých boh.
„Slavibor a Ludmila, ti nám ješt zbý-

vají, ti nás vytrhnou."
„Na Mlník, Pšovanv hrad ! Ludmila

miluje svj národ, nedá zlehiti Krosinu,

jí se klanla a dosud klaní."

Kuliš se zlatou soškou a ozbrojení po-

hané pustili se na cestu do Mlníka —
k poslednímu útoišti. —

Method zdárn pracoval cestou, zaklá-

daje kostely a kaple ke cti sv. Klementa,
Panny Marie a jiných svtc. Nejvíce se

však tšil, až voj vodovna, o níž byl sly-

šel, že veškerým milována národem, dá
píklad ostatním. A Boivoj byl již ke-
sanem, pece echové ješt se ohlíželi po
miláku svém — Ludmile.

Unavený poutník si popílil. Byl sice

zemdlen, ale cosi jej pohánlo, by co nej-

díve
v
rodišt eské vojvodovny dospl.

asto se mu cestou mihla eta muž,
z nichž pední noo lesklého nesl, ale zá-

stup Methodv byl již tak etný, že ne-

bylo se mu obávati žádného pepadnutí.

Z jedné vesnice do sousední doprovázel ho

zástup ktných muž a žen, kteí si páli

ješt jednou slyšeti lahodná slova Me-
thodova.

„Nepátelé naši," podotek jeden z pr-
vodu.

„Neteba se nám jích báti," klidn
odpovdl biskup.

„A co to nese onen pedák? Snad
vlchevec ?"

„To asi soška nkterého bžka, modly."

„Opt nám pes cestu pebhli, chtjí

nás pedejiti."

„Jenom se neboj brate ; to poslední

I jejich zápas. Ti nám jíž v echách neu-

|

škodí. Když dokonává orel, ješt naposledy

i kídloma mává a se vzpouzí. Však žíla-li

životní podata, konec živobytí. Tak i zde,

|

jednou zaseté sím, jež zapustilo koeny,
nikdy se nedá vytrhnouti."

„Opt se ztratili v lese. A jak ona

socha záí?"
„Spíše bledne jako pohanská víra

v echách.



333

Na Mlníce se dály veliké pípravy
k uvítání moravského biskupa. I žlutavý
labský proud vypravoval o tom kišálové
Vltav. S hradních budov vlály korouhve,
nad branou vnce z nejpestejších luních
kvtin. Na nádvoí se projíždli zemane
a ele skupila se kolem šprýmae.

„Víte, komu ta všechna sláva ?"

„Methodovi."
„Co Methodovi, vlchevci Kulisoví a

jeho družin."
ele se rozesmála.
„Což je njakým vladykou, že má ko-

lem sebe družinu?
„Arciže má a ti všicci byli vera u

naší paní, prosíce ji, by zstala vrna
oteckým bohm. Jednoho pinesli s sebou,
by tím spíše srdcem pohnuli."

„A knžna?"
„Odepela. S touže bn ostí prý eká pí-

chodu Methodova. Již se chtla dáti Kajcbou
poktiti, však pece pokala."

„Zdá se mi, že tamhle od les se blíži

Methodv prvod. V ele nesou kíž, o
nmž nedávno náš hlasatel vypravoval."

„A tamhle v opáné stran pichází
Kuliš s pívrženci a .v ele jich nesena
socha Krosinina."

„Bh kesanský proti bohu pohan-
skému."

Zraky všech obráceny na dva prvody,
jež se rychlým krokem blížily hradu, o-

krášlenómu, ozdobenému. Slunce rozlévalo
žárnó paprsky a tu hned kíž, hned socha
Krosinina zazáily leskem. T Ludmila vy-
hlédla oknem na podivné ady do hradu
kvapících,^ sklopila hlavu, složila pravici
na srdce a ekla tiše vedle sedícímu manželu:

„Nemohu jinak. Srdce mi buší, hlas
vnitní volá: Dej se poktiti."

„Ta nenadálá návštva vlchovcova t
pobouila a snad dosud straší. Neboj se,

však dnes ho nepustím ani na nádvoí/'
„Pro pak? Také uslyší Methoda, také

snad pravého Boha pozná a víru jeho
pijme."

Ludmila opt vyhlédla oknem. Method
s kížem a Kuliš s bohyní ze zlata byli
již nedaleko. Na dvoe ele strachem
trnula. Tvá Krosinina je podsila. Byli
již sice kesany, ale vzpomínka na bohy
otecké otásla jejich hrudí.

Klidn a vážn vešel Method do hradu.
ele Boivojova klesala na kolena a páni
na Velehrad poktní, shrnuli se kolem
mileného kestitele. Method všem žehnal, na
všechny se usmíval, na pozdrav odpovídal.

Již také Boivoj kníže vstíc vysel

moravskému biskupu, upímn si stiskli

ruce a eský kníže zval Methoda, by dále

vešel a po dlouhé cest si odpoal.
„Nejsem unaven," dl tento; „ v tako-

vém díle, jaké já konám, lovk se nikdy
neunaví, naopak k novým pracím pohá-
dán. Zde na nádvoí budu kázati by všicci

slyšeli/

Za chvíli pišla Ludmila a políbila

lem roucha biskupova.

„Na tebe, vojvodovno, jsem se tšil,

po tob toužil. Na tvé vli, na tvém srdci

spoívá spása eského lidu. Zve t matkou
svojí a jako dít k matce pozvedá zrak
svých k tob."

„Ke mn — pokorné?"
„K tob — eská knhyn. Viz tam

ten lid svj ! Nkteí se dali poktiti,

mnozí ekají, jak ty sama rozhodneš. Osud
jejich v rukou tvých."

„Již jsem poznala z ásti víru pravé-
' ho Boha ; knz Kajcha a cho mj m
pouovali, srdce moje bylo dotknuto pa-

prskem lásky kesanského Boha, proto t,
apoštole slovanský, prosím, abysm poktil
z pramene této studánky."

Slova ta pronesla knžna hlasem moc-
ným, velebným.

Na druhé stran se ozval zoufalý ryk.

Kuliš vlchevec byl by se vrhnul na knžnu,
kdyby ho byl rozvážný Krutina nezadržel.

Sošku zlatou vyzvédl co mohl nejvýše, by

|

sálala paprsky na všechny strany.

Method postavil se práv naproti Ku-
lisoví, mávl rukou, by ticho bylo že chce

mluviti. Mezi dvemi se objevil Síavibor,

i otec Ludmilin, dosud vrný ctitel bob
j

oteckých a pohanm zazáilo v oích jas-

ným leskem. Poslední spása. Slavibor vy-

trvá, Slavibor se nedá poktiti. Slíbil jim

!

ješt nedávno, že vrn bude pi nich

stati. Ludmila snad již ztracena. Vsak
ješt otcovská pravice nad ní.

Z tchto myšlenek vytrhl shromáždné
pívržence Jasoovy mohutný hlas Metho-
dv, dýšící láskou a opravdovostí, proni-

kající duši v nejhlubších útrobách.

Na Mlníce poal Method kázati o

Pann Marii, její zaslíbení v ráji, její ped-
obrazy, její život, její ctnosti vylíiv tak

jadrn a rázn, takovými barvami živými

a jasnými, že všicci pítomni byli dojati,

slzy ronili a také Kulisoví ruka se sochou
sklesla.

„Marie jako se starala o chudáky v

Kani Galilejské, jako prosila božského Syna
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svého o pomoc lidem, o zdraví nemocným,
o chléb hladovým, o potchu zarmouce-
ným ; tak podnes o nás se stará, za nás
prosí, Boha vzývá, jenom když se my
k této božské Matce v potebách svých
utíkáme, k ní jako matce své se tulíme.

Tato matka neopustí prosících, nedá za
hynouti utiskovaným, stále za nás oroduje

u Syna svého."

Method pozvédl vysoko kíž a mluvil
ješt dojemnjším hlasem.

„Tato pevýborná Matka doprovodila

Syna svého až pod tento kíž, na nmž
Spasitel svta dokonal. Kdo vypoví lásku

mateskou Mariinu, kdo vyváží bolest její,

když Syna umírati vidla, když tlo jeho
v nárui — na srdci mateském spoinulo ?

A hle, to je kesanská ctnosf , to je práv
kesanský život. Boha kesanského pišel
jsem hlásat vám, lásku Mariinu pináším
vám. Kdo poktiti se dá, toho také Maria
pijímá pod ochranný plást svj, ten stává
se synem jejím, chránncem jejím, milá-
kem jejím ..."

Method se rozhlédl kolkolem, všech
zraky upjaty na ústech, jež zlatá slova
pronášela.

Z prosted davu se vydrala vznešená
paní a klesla k nohám Methodovým.
Z úst Jasoových a stoupenc bohyn Kro-
siny se vyrval vzdech: „I Ludmila, kn-
hyn!"

„Muži svatý pokti m!"
Ludmila sepjala ruce ped kížem a

pítomným se zdálo, že vidí na Golgot
velikou trpitelku — Marii.

Socha z ruky vlchevcovy div k zemi
nepadla.

„Vylej milos ktu sv. na hlavu moji
— na duši moji."

Knhyn prosila tak úpnliv a otec

Slavibor se postavil hned za dceru svoji.

Tedy i ten ztracen, v njž nejvíce kladeno
nadjí

!

Pohanm, ctitelm oteckých boh,
vypadly mee s ruky, oštpy se skácely
k zemi a hlavy zarostlé chýlily se k pr-

soum, v nichž tála ledová kora pod pa
prsky božského uení.

„Víš v Boha Otce, Syna, Ducha sv. ?"

tázal se mohutným hlasem Method.
„Vím," odpovídala Ludmila, odpo-

vídal Slavibor, odpovídali ostatní pítomní.
„Vím," ozývalo se o hrad ohlasem, šep-

taly si Labe s Vltavou.
Poktna Ludmila, otec její a mnoho

pohan. Poslední pistoupil vlchevec Kulis.

Krutina s Jasonm již byli pijali kest
svatý. Vlchevec dosud držel zlatou sošku
v ruce.

„Co chceš zde, muži dobrý, s kovem
tím?" tázal se laskav Method.

„To bohyn náše byla, k té jsme se

modlili."

„Bezmocná," prohodil biskup.

„Co udláme s bohy tmi?"
„To byly a jsou jenom modly; vyšte

je tak dlouho ctili, jim se klanli ; ne-

chvalno by bylo, byste nyní jimi pohrdali

Svte je mn, já naložím s nimi dle své

libosti."

Kulis rychle podal bohyni Krosinu Me-
thodovi. Z hradu také pinesli nkolik
vtších a menších sošek ze zlata a stíbra.

Pak si vyžádal Method ohn, kotle a kovy
zlaté a stíbrné slil do formy hlinné.

Takto ulitou sochu z oteckých boh vy-

zvédl do výšky. Ludmila rychle zvolala

:

„To Maria, paní naše, útoišt naše."

„Práv jsi ekla, to obraz jeji, podoba

její. S Ježíškem na ruce. Zde, knhyn,"
obrátil se k Ludmile, „zde ddictví m. zde

dar, ode mne. Tuto sochu Marie Panny
daruji tob a tvému národu. Dokud Marii

ctíti a vzývati budete, dobe se vám po-

vede; dokud víra v Marii vaše srdce oži-

vovati bude, dotud národ váš bude mocný,
slavný, Bohu milý. Tato Maria doprová-

zeti vás bude v bojích, útoištm bude

vaším v míru, prositelkou u všemocného

Boha."
Z bžk oteckých ulitou sošku Method

podal Ludmile a ta stiskla vzácný kov

k ústm. Ješt ped chvílí pedstavoval

bohyni Krosinu, nyní je sochou Marie P.

„Ddictví Methodovo," šeptal si pí-

tomný lid. „Paladium eské zem."
Ludmila pozvédla sochu k nebi až

paprsky široko daleko zableskly a pí-

tomný lid ped Bohem kesanským klesal

na kolena.

0 zízeni arcijahenstvi a dkanství

v echách.

Podává Frant. Vacek.

(Pokraování.)

Ve pedešlém roníku tohoto asopisu

(str. 550) slíbili jsme pojednati budoucn
o tom, kterak rozdlena byla v ohledu

církevním zem eská za vk dávno mi-
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nulých. Kdybychom nehodlali sestoupiti

níže nežli ke 14. století, nebyla by úloha
naše ani obtížná ani záslužná. O rozd-
lení arcidieeóse Pražské na arcijahenství

a dkanství doítáme se v Djinách Pa-

lackého I. 2. str, 871—392 (vydání z r.

1877), kdežto zejména uvedeny jsou osady
farní roztídné v kraje a okresy církevní
za veku 14. Kterak souviselo rozdlení
práv eené s politickým rozvrhem krá-
lovství eského, o tom výborn pojednal
prof. V. Tomek v asopise . M. 1858.

1859, nadepsav práci svou: „O starém roz-

dlení ech na župy a pozdjším na kraje."

V poátcích spisu svého promlouvá slo-

vutný djepisec o zízení arcijahenskóin
ve vlasti naší jakož i o vzniku potomních
dkanství, aby tak základ položil k dal-

ším úvahám, zdali ze jmen a rozmru d-
kanát souditi lze na starobylé rozdlení
zem v ohledu politickém. K jakému konci
dospl, nejlépe ovšem jest se pesvditi
ze spisu samého. Akoliv i výsledky d-
myslného bádaní jeho neuniknou pozor-
nosti naší, chceme pece pilnjší zetel
míti k poátku a zízení církevního roz-

dlení a za tou píinou užijeme vdomo-
stí právních a pamtí historických, pokud
jsou nám pístupny a nkterou stránku
pedmtu našeho osvtlují. Soudnému te-
nái neujde, kdy vlastní mínní pronáší-
me; jelikož pi náhledech tu i tam díve
proslovených a posud platných dovolávati
se budeme pvodcv a spis jejich. Pi
tom, pokud možná, šeteno bude stru-
nosti, abychom pro pojednání samo místa
neztráceli.*)

Pohlódneme-li na mapu, ve které vy-
znaeny jsou hranice církevních okres

i eských století 14.**), jest se nám diviti

rozmrm tí arcijahenství : Horšovského,
Blinskóho, Litomického. První z nich
obsahuje toliko jediný dkanát, Blinské
dva, Litomické ti dkanáty, kdežto o-

*) Za tou píinou citujeme píšt takto :

Palackého Djiny dle vydání z r. 1876 dílu

prvuíhu ástku prvou -± P. I. 1; Tomkv
svrchu eený lánek v 32. roníkj asopisu

* eského musea — T. XXXII; Erbenova Re-
gesta podle rok — Reg; Jirekovu rozpravu

> o župách eských v druhém dílu Památek arche-

L ologických = J. 11; Tomkovy Déjiny msta
Prahy = D. P.

**) V aktech kr. . spolenosti nauk vyšla

i

r. 1876 a piložena i k Památkám archeolo-

gickým

statní arcijahenství jsou mnohem rozsá-

hlejší bu potem okres dkanských bu
velikostí jejich. Zdálo by se nám piroze-

njší, kdyby arcijahenství Plzeské pro-

stíralo se pes území Horšovské, jakož i

kdyby arcijahenství Blinské a Litom-
ické tvoila jeden kraj církevní, dejme
tomu Litomický. Zem eská byla by
pak rozdlena na osm soumrných arcija-

henstvú Pražské ve stedu zem ; kolem
nho Žatecké, Litomické, Boleslavské,

Hradecké, Kouimské, Bechyskó, Plze-
ské, kterážto piléhala by jednak ke hra-

nicím zemským, jednak dotýkala by se

mezí arcijahenství Pražského.

Hodláme zkoumati pvod arcijahen-

ství eských, pkud listinné památky mo-
hou nám pispti ku pomoci. Nejprvnjší
ze všech arcijahnv uvádí se Petr, dkan
kostela Pražského, kterého legat papežský
kardinál Kvido uavždy odstranil z úadu
dkanského a arcijahenství r. 1143 (Reg.)

eeného Petra pokládají elní djepiscové
naši za arcijahna Pražského (P. I. 2. str.

350; D. P. I. str. 590) a není pro bychom
jinak soudili. V listu krále Vladislava I.

ze dne 20 ledna 1167 (Reg.), kterým po-

tvrzuje se pedevším založení kostela Li-

tomyšelskóho, za svdky se pivádjí mimo
jiné : Domoslav, arcijahen Pražský, Pelhim
Kouimský, Slavo Hradecký

y
Otm ar Bole-

slavský, Bertold z Roudnice, Dtleb z Be-

chyn. I tito všichni mezi kanovníky ko-

stela Pražského se kladou. (D. P. I. str.

590). Na listin z r. asi 1172 spolupode-

psán jest za svdka Zdislav, kanovník
Pražský a arcijahen Plzeský, který r. 1 176

sluje arcijahnem Rokycanským (Reg ) Dne
12. bezna 1177 zapsán dále Pibyslav, ar-

cijahen Litomický. K r. 1186 pipomínají
se dva mezi arcijahny: Krištof lýnský,

Bedich Žatecký a konen r. 1216 dne
20. ervna: Zdislav, arcijahen z Horšova,

Benedikt Blinský a Klement Zircínský

Jestliže po píkladu jiných*) pokládáme
Týn za skrácený název Horšova Týna,
napoítáme v letech 1143— 1216 celkem
13 rozliných arcijahnv a jestliže každé-
mu z nich pidlíme zvláštní kraj, i 13
arcijahenství: 1. Pražské, 2. Kouimské
3. Hradecké, 4. Boleslavské, 5. Roudnické,
6. Bechyskó, 7. Plzeské, 8. Rokycanské.

") Viz Index locoruni pi Regestech Erbe-

nových str. 793, 733. T. XXXII. str. 225.

— Palacký I. 2. str. 351 liší Týn od Horšova

a poítá 14 arcijahenství.
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9. Litomické, 10. Horšovotýnské, 11. Ža-
tecké, 12. Blinské, 13. Zirínské.

Pozornost naši jímá nejprve arcija-

henství Plzeské, Rokycanské a Horšov-
ské. Kosmas (f 1125) jmenuje Plze m-
stem hrazeným (civitas) a kraj k nmu
hledící nazývá pomezným zem eské.
„Staré listiny kladou nejen okolí Klatov-
ské a Domažlické, ale i Pimdu a Bor
do Plzeska" (P. I. 2. str. 418) a pon-
vadž té doby mlí se o úadech hradních
v Rokycansku i Klatovsku, lze se domý-
šleti, že všechny ti župy neb dkanáty
tohoto arcijahenství bývaly v podruí
úadník Plzeských*" (Ibidem str. 252).

Výroky slovutného djepisce jsou pro vc,
o které jednáme, nemálo dležitý. Pravili
jsme hned z poátku, že pohled na hra-

nice arcijahenství ze 14. století nemže
nás uspokojiti, obzvlášt utkvíme-li zra-

kem na obvodu arcijahenství Horšovského.
Oznaíme-li nad to pozdjší dkanství Ro-
kycanské za zvláštní arcijahenství, jest

nepokoj náš tím vtší, nebo dva zbýva-
jící dekanát}T Plzeský a Klatovský, které
by asi tvoily arcijahenství Plzeské, jsou
celkem velmi nepirozeným. Ozývá se tedy
sama sebou otázka, pro na území za po-
litický celek držaném vznikly ti okresy
církevní, kdežto na jiných stranách zem-
ských bral se slušný zetel pi dlení cír-

kevním na hranice politické a spíše více
žup se skládalo do jednoho arcijahenství,

nežli aby kraj souvislý na kusy se tíštil?

A mimo to jiná otázka se naskýtá, pro
pominulo arcijahenství Eokycanské, kdežto
Horšovské neustoupilo sousedu svému Pl-

zeskému ? Jisté jest, že Rokycany, Rou •

dnice, HoišvTýn a ješt jiná místa byla
ve 12. století majetkem biskup eských
(D. P. I. str. 70) a spolu oblíbeným sídlem
jejich. O Rokycanech víme to najisto z vy-
pravování Kosmova k r. 1110, o Horšov
soudíme tak z té okolnosti, že v listin
kapitolní z r. l!86 uvádí se správce bi-

skupský téhož statku jménem Ošitka (Reg.).

Není-liž tu na blízku domnní, že biskup
vyznamenal duchovní úad kostela, pi
kterém bylo mu na as sídliti, zvláštním
názvem? Povážíme-li, že mimo Rokycany
a Horšv Týn i Roudnici a Žirímu do-
stalo se téže cti, není o tom déle pochy-
bovat!.

Díve nežli pistoupíme k jádru ped-
mtu, o kterém jednáme, nutno ješt leccos
uvážiti. V listu Vladislava II vévody se-

psaném kolem r. 1144 (Reg.) jmenují se

svdkové nkteí: Mahfrid, Oldich, Mla-
dota, Svak, Pertold. Hypolit, Pavel a každý
zvlášt piložil si název arcipryšta. Ped
tím pak r. 1131 iní se pam Herolda,
arcipryšta Plzeského. (Pokr. Kosm.) Byli
to vesms kanovníci kapitoly Pražské. (D.

P. I. str. 590). V letech 1154—1167 stala

se tedy zmna v názvech nkterých ka-

novníkv; ti, kteí pozdji sluli arcijahny,

jmenovali se prve arciknží (arcipresby-

teri), toliko arcijahna Pražského vyjímaje,

nebot týž užíval jména svého již r. 1143.

Domýšleti se, jakoby zmnou názvu
i hodnost se pozmnila, není tuto radno
proto, že již za asu Kosmova obé zajedno
se kladlo, arciknz a arcijahen. Zasloužilý

otec djepisu eského vypravuje, kterak

vévoda Betislav (1037—55) stoje nad hro-

bem sv. Vojtcha ve Hnzdn, kamž byl

r. 1039 vítzn voje své zavedl, prohlásil

k rad biskupa Šebíe nkterá ustanovení,

jež shromáždní vojínové svatosvat za-

chovávati slibovali. Následující naízení
Betislavovo dotýká se nejblíže pozornosti

naší: „Similiter et de his, qui homicidiis

infamantur, archipresbyter comiti illius ci-

vitatis nomina eorum asscribat et comes
eos conveniat et si sunt rebelles, in carce-

rem redigat . . . Patricidas autem et fra-

tricidas si ve sacerdotum interfectores et

hujusmodi capitalibus criminibus irretitos,

archipresbyter assignet eos comiti ... Si

quis autem quam dominicis tam festis die-

bus publice ad ecclesiam feriari indictis

in aliquo servili opere inventus fuerit,

ipsum opus et quod in opere est inventum,

archibresbyter tollat jumentum et CCC ducis

in fiscum solvat nummos. Similiter qui in

agris sive in silvis suos sepeliunt mortuos,

hujus rei praesumptores archidiacono bovem
et CCC in fiscum ducis solvant nummos."

Jestliže zachovalo se nám pvodní
znní kroniky Kosmovy bez úhony, nelze

jinak než tvrditi, že spisovatel užil slov

arciknz a arcijahen v jeden a týž rozum.

(T. XXXII. str. 224). Avšak souditi dále,

že již r. 1039 nebylo v echách rozdílu

mezi obma slovy, nebylo by vru opa-

trné Nepochybn ml Kosmas ped mka-
ma starší zápisky svdící o zákonech,

které vydal vévoda Betislav, konaje vá-

lenou výpravu do zem Polské. (Ibidem).

V zápiskách tch opakovalo se asi na

míst svrchu uvedeném slovo arciknz ne-

ustále, ale Kosmas promnil je konen,
1 a to tím spíše, ježto za doby jeho oba ná-

i
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zvy na jedno vycházely a málem touž

hodnost vyznaovaly.

Arciknží z r. 1039 liší se od pozdj-
ších arcipryštv a arcijahn tím, že sídlili

v okresích jim pikázaných. Bylot ulo-

ženo arcipryštovi, aby oznamoval županu
jména zloincv, aby pokutoval rušitele

dne sváteního a lidi povrivé, kteí by
pochovali mrtvolu na poli anebo v lese.

Nedá se mysliti, kterak by dosti initi

mohl povinnostem tm, kdyby sídlil pi
kostele biskupském a toliko nkdy zavítal

do okresu svého. Tu by jist po spáchané
vražd a pychu nemohl ekati župan, až

dostaví se arciknz a oznámí mu zbjníka.
Ze slov Kosmových jest dále na bíle

dni, že pikázány byly arcipryštm roz-

sáhlejší území mající nkolik hradv a

nkolik úad hradních. Povinni byli za-

jisté jsmenovati zlosyny županovi toho

hradu (comiti illius civitatis), v jehož ob-

vodu vražda byla spáchána.

Nkteí jinak vykládali zprávu Kos-
movu. „Slova comiti illius civitatis uka-
zují zejm, vece Tomek (D. P. I. str. 75),

že v každém sídle župy byl také arcipryšt

v tom smyslu co pozdji dkan." Zaslou-
žilý djepisec, který takto zprvu vc si

pedstavoval, „zakládaje se na tom, že i

v jiných mnohých zemích arcipryštové bý-
vali to samé co u nás dkanové (T. XXXII.
str. 225), piklonil se pozdji k náhledu
jinému, ka, kterak slovm Kosmovým i

tak se dá rozumti, že „každému arci-

jahn bylo vykázáno teba i více žup, nad
kterými pináležel jemu tento dohled."

(Ibidem str. 224). K mínní tomu i my se

známe, iníce rozdíl toliko v jednom slov,
že neklademe za jedno arciknz a arci

jáhen, nýbrž toliko arcipryšty na mysli
máme. Litovati jest, že Palacký o vci té

dosti zejm se nevyjádil. Kdežto díve
za to ml, že „zem eská od nejstarších
asv rozdlena byla na kraje, kteréž v po-
litickém ohledu jmenovány župy a v ohledu
soudním popravy"*) napsal v Djinách
pozdji vydaných : „Zem eská rozdlena
byla v krajiny ili kraje (provincia), tyto

pak zase v župy a úady neboli popravy
(districtus, regio) ; v církevním pak ohledu
rovnaly se krajinám vbec archidiakonáty,

župám dkanáty, akoliv v podrobnosti pro-

*) Geschickte von Bóhmen 1836 I. str.

174. — Srvn. asopis . M. z r. 1835 str.

406 nn.

mnami asv jist také mnohé zmny se

dály,u
(P. I. 1. str. 400). Podnt k výroku

tomuto i onomu zavdalo totiž vypravování
Kosmovo, kterýž užívá slova „provincia u

na oznaení hned kraje hned okresu (župy),

nkdy i okolí ba celé zem. Podobn roz-

liný smysl podkládal slovu „regio. a (T.

XXXII. str. 231). Palacký pokládaje vtším
dílem ob slova za odznak urit omeze-
ných okresv, dospl k náhledu, že „pro-

vincia" tlumoiti dlužno krajem a spolu

arcidiakonátem, „regio" pak župou a zá-

rove dkanátem. (P. I. 2. str. 240 n.)

Podstatné námitky proti tomu uvedeny
jsou v pojednání Tomkov : „O starém

rozdlení ech na župy a pozdjším na
kraje." (T. XXX II. L c.) Tolik' dlužno

bylo pedeslati, abychom postavíce se na
stanovisko církevní, nemusili se vraceti

k líení vcí sporných, pokud táhnou sh

ke zízení zemskému.
(Pokraování

)

Obrazu Maclomiy.

III.

Zase dlím jednou u Tebe, Máti,

po dlouhém, strastném louení rád,

na rtu Tvém tichý úsmv zím hrát,

v oka pak hloubi dobrotu pliti.

Tak jsem T vídal u lože státi,

na ele cítil ruky Tvé chlad,

v srdci svém blaho neznámé hát
a pál si „kéž sen v skutek se zvrátí."

Šasten ted hledím k obrazu Tvému,

západu nezím skvoucího lemu

na horách jak se povoln tratí —
co mi nach, záe, erváuk rže ?

písuí v mém srdci, co stait mže —
všechny je paprsk lásky Tvé zlatí.

Každikým slovem, každikou písní

k Tob se vracím, Matiko, zas.

Co mi dech vn, ervánk jas.

na obraz Tvj, jenž vtví pad tísní.

Co mi ty kvty, jež se tak tísní

nad hlavou Tvojí, zdobí Tvj vlas,

paprslek slunce, jenž se te trás'

na rámu zlatém, pokrytém plísní.
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Vic kvt arných v duši mé dímá
a pec-li srdcem zachvje zima

paprsk velých plane v mé hrudi

lásky Tvé, krašších ervánk jasu

záících nad vši západu krásu

k lásce mne vroucí k Tob zas pudí.

Xaver Dvoák.

DOPIS.
Z Budyn, v ervenci 1885.

(Kterak Budynská osada oslavila letošní

jubileum !)

Povzbuzeni byvše hlasem arcipastýe svého,

blažené pamti, chtli i osadníci Budynští vzác-

nou památku tisíciletého úmrtí sv. apoštola

Methodje oslaviti. Než kterak? Putovati na

posvátný Velehrad, navštíviti Betlém náš, bylo

by snad teprv uyní o prázdninách, po žních

možno. A kdyby to i dovoleno bylo, komu po-

páno za tchto smutných as na cestu dosti

vzdálenou se vydati? I tomu odpomohla pro-

zetelná láska pastý našich, že vymohla pro

nkolik míst tatáž duchovní dobrodiní, jako

pro Velehrad. A mezi nimi jest také Stará Bo-

leslav. To slovo má mocné kouzlo v sob a

sladce zní každému echu, obzvlášt mile nám.
Patronem našeho chrámu je sv. Václav. V d-
kanském chrámu v Budyni stojí na hlavním

oltái jeho socha a nad ní vznáší se andl
s obrazem Matky Boží Boleslavské, kterouž on

ctil a na prsou a v srdci nosil. Tam v Bole-

slavi skonil sv. život svj a korunu nejkrás-

njší, korunu muennickou si zasloužil. I byla

Budynským jako každému echu mísla ona již

proto posvátná. Po svátnjšími ješt se stala,

když si Maria Panna St. Boleslav zvolila také

za milý trn svj, kdež skrze ruce Její hojnost

duševních i tlesných milostí ctitelm svým roz-

dávala. I putovali tam echové ze všech stran,

nezstávali ani Budynští pozadu. V 18. století

svolával purkmistr radu ped poutí Boleslav-

skou, volili se lenové, kteí mají prvod pro-

vázeti a purkmistr je dtkliv napomínal, by
na cest dbali o poádek a všecko pohoršní
hledli zameziti. — Tam v Staré Boleslavi o-

slavili Budynští letošní jubileum. Nic nedbali

zlých as, nic vzdálenosti cesty, ani se nele-

kali, že tím schdnou; vždy slyšeli, kterak

echové až z Ameriky pipluli, by vidli svou

bývalou vlast a co v ní krásného a užiteného
od jejich odchodu ruce piinlivé a obtavé
uinily. Pro bychom my neputovali, když oni

tak dalekou, drahou a nebezpenou cestu ko-

nali. Oni to inili, aby vidli tuto vlast pozem-

skou, my, bychom si zasloužili nebeské, oni

pro asný prospch a zábavu, my pro získání

poklad nebeských, oni pro vci pomíjející, my
pak vné. — Tak myslili, tak jednali nábožní

osadníci Budynští a pihlašovali se ím dále,

tím hojnji ze všech stav a obého pohlaví,

akoli pro mnohé byl jeden zlatý za železniní

lístek zpátení velikou obtí a dráha severo-

západní ku vtšímu slevení nikterak se po-

hnouti nedala. K Budyskému proces3Í pihlá-

sili se také poutníci z osady Brozanské pod
vedením vel. p. Himra. Dne 28. ervna slyšeli

poutníci kázaní a byli pítomni mši sv., naež
za praporem Mariánským v slušném ádu s hud-

bou pohnutými hlasy zpívali: „Tisíckrát pozdra-

vujeme tebe!" Za mstem u kížku rozlouili

jsme se s domovem, prosili Pána Boha za sv.

pomoc Jeho a vzbudili nábožné úmysly, s ja-

kýmiž jsme každý pou tu vykonati chtli. Za
zvuk hudby a zpvu a modliteb kráel prvod
slavný skrze Nížebohy do Podlusk, kdež se

k nám pipojili Brozanští. Bylo to Roudnickým
neobyejné podívaní na prvod pes pl tisíce

hlav, kterýž vysokými hlasy chválu M. Pann
prozpvoval: tu mládenci a panny, tu hudba,

tu dlouhá ada družiek v barv bílé a s vnci
na hlavách co andlská stráž obma soškám
Mariánským, dva knží, ada muž a ješt vtší

poet zbožného pohlaví kesanských žen. V nej-

vtším úpalu slunením šli jsme cestou písenou,

lesem ku átétí. Kudy jsme šli, všude radostn
nás vítali, sochy, kíže, kapliky upravovali

v krásné oltáe, v Pedonín i stíleli. Ve 12
hodin jsme se peplavovali pes Labe do Šttí,

kdež byl krátký odpoinek a schze všech pout-

ník i tch, kdo pro mdlobu a stáí na velikém

potu koár a voz až sem jeli. Zvláštní vlak

již netrplivé na nás ekal a sotva jsme se

usadili, zahvízdl jednou i podruhé, hudba hrála

Mariánskou píse a rychle ujíždli jsme s jedi-

nou malou zastávkou ku svému cíli. Rozdává-

ním lístk proti všemu ujednání, strávili jsme

tolik asu na nadráží, že jsme nedošli na ne-

špory. Vstíc pišel nám vys. pst. pan kanov-

ník Srdínko, kterýž si byl ucjvtších zásluh o

pou naši získal. Byl nám radou od poátku,

objednal ochotn byty a na mnohé a asté do-

pisy s obvyklou laskavostí svou neúnavn od-

povídal. I konáme povinnost velmi milou a je-

mu pede vším, jakož i nejdst. panu proboš-

tovi, kterýž nás v plném, skvostném obleku

dstojnosti své na prahu svatyn Mariánské

oekával, ambity vedl a pak dkladnou eí
oslovila prosby všech nás Rodice Boží ped-
nášel, vzdáváme tímto srdený dík a „Zapla
P. Bh. u Poutníci se ohléili po svých bytech,

naež každý spchal, aby se s P. Bohem smíil
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a duchovních poklad hodným se uinil. Tma
již pokrývala místo posvátné a erný mrak

vznášel se nad krajinou, kdy každý ubíral se,

by utrmácené oudy uložil. A sotva že slunce

píchod svj oznamovalo, již obléhali poutníci

zpovdnice, naež pistupovali ku stolu Pán.

V 8 hodin šli jsme na místo, obzvlášt pro nás

památné, k sv. Václavu, kdež nám vys. dst.

pítel náš p. kan. Srdínko vše, co v sob tato

svatyn chová vzácného laskav vykládal, k úct
sv. Václava, sv. Kosmy a Damiána a patron
našich povzbuzoval a na konce krev sv. patrona

našeho knížete Václava líbati dovolil. V 10.

hodin byli jsme opt u Matky Boží, kde na-

slouchali jsme milému kázaní dst. p. Jana K.

Votky, nám již z Budyn známého, ízného

spisovatele a kazatele neúnavného. Však on to

byl, kterýž sím úcty k M. Boží Boleslavské a

sv. patronm eským do srdce našeho zasel a

nepestával nabádati k obnovení pouti, na kterou

jsme již r. 1882 pomýšleli. A když pak v ja-

drné ei své na spojení Budyn ze St. Bole-

slavi také ukázal, kterak to byl král Vladislav,

kterýž si byl co výmnek Budyni ponechal,

když vlády se srekl a kterýž bezpochyby i chrám

Matky Boží v Budyni založil, za nhož sv.

Methodjský obraz v St. Boleslavi nalezen byl,

a když lásku Budyských k Matce Boží v pe-
plnném chrámu svém hlásal, kterak si oni sa-

mi ten chrám svj starobylý Matky Boží opra-

vili a že Matka Boží za to je sem k srdci

svému táhla — tu vidli jsme jak slzy radosti,

slzy zbožné po tvái poutník tekly a jemu
budiž. Zapla Pán Bh! že naše pout se vy-

daila a že každý si peje, aby mohl opt do

Staré Boleslavi a slibují a tší se na to i

ti, kteí tentokráte nemohli se zúastniti. —
Vrátili jsme se spokojeni dom. Pro dlouhé

ekání v Roudnicí na poutníky, následkem zdlou-

havého pevážení rozprchlé, jakož i proto, že

Roudnice nám vystrojila pivítání — pišelt

dp. Zelenka, daleko do lesa naproti s množstvím
držiek a nábožného lidu, kterýž nás v slavném

prvodu Roudnici provázel — pro tu píinu
až k desáté hodin veerní jsme opt spatili

svj domov. Obloha se pokrývala mraky a než

minul den po pouti, dostalo se nám vydatného

dešt úrodného, za njž již tak dávno jsme

marn prosili. Což divu, že srdce zbožné pi-
ítá to té naší pouti a pímluv Rodiky Boží,

kteráž jakoby byla na tuto ob naši ekala.
Dejž Bh všemohoucí, Rodika Boží, sv. Václav

a patronové naši, aby nám sloužila pou tato

i k vnému užitku a aby to opravdu poslední

nebyla, aby se každá následující tak vydaila
a ješt lépe než tato jubilejní. V. Vítek.

KRONIKA.

Z Prahy. Nov jmeuovaný nejdst. kníže

arcibiskup Pražský p. hrab Frant. Schoenborn

navštívil v úterý dne SáL t. m. arcib. palác,

kde naídil, co by se obnoviti a k jeho pí-

chodu do Prahy upraviti mlo. Zvolil ku svému

obývání tytéž sín, ve kterýchž i zvnlý nejd.

p. kardinál Bedich bydliti ráil. Po té vrátil

se nejd. nov jmenovaný arcibiskup do Bud-
jovic zpt. Prekonisace bude na jisto v pondlí

dne 27. t. m., ve které papež veejué ped
sv. sborem, t. j. ped kardinály prohlásí, že na

arcib. prestol Pražský ustanoven za nástupce

nynjší nejd. biskup Budjovický Frant. hrab
Schoenborn. S konsistoí touto proto odkládáno,

ponvadž arcibiskup Sidneyský má by ti v ní

jmenován kardinálem a tento dlouho nepicházel.

Pan hrab opustí dne 30. t. m. Budjovice a

pesídlí do Bežan u Prahy, na letní sídlo arci-

biskup Pražských. Slavná inthronizace bude

se konati v den jeho priminí totiž 15. srpna

a sice práv tím zpsobem, jakým se konala

inthronizace zesnulého nejd. p. kardinála 15

srpna 1850.
*—* Pobožnos 40 hodinná koná se od

26.—29. ervence u sv. Apolináe, 30. 31.

ervence 1., 2. srpna na Karlov a od 3.— 6.

srpna u sv. Františka u Kížovník.
*—* Církevní Zpráva. Dnes koná se

v chrámu Pán u sv. Jakuba poutní slavnost

takto: V 5 hodin ráno ticha mše sv., v Chod.

mše sv. s výkladem eským. V 8 hod. mše sv.

t. zv. matura. V 10 hod. jest nm. kázaní a

v 11 hod. slavná pontif. mše sv. Odp. ve 4.

hod. jest eské kázaní a po nm slavné ne-

špory s požehnáním. V kapli sv. Anny stojící

pi chrámu sv. Jakuba jest zítra v 5 hod. ráno

tichá mše sv. a v 6 hod. slavná mše sv. s vý-

kladem a požehnáním.

Z Baltimore. (Pokra.) Práv jsem mlu-

vil o uzavení satku ped církví; zde slu^í

podotknouti, že ve Spojených státech severo-

amerických není prohlášen koncil tridentský, že

tedy každé manželství mezi kesany uzavené

je platné, a bylo uzaveno ped civilním úa-
dem, a ped protestantským pastorem, a ped
katolickým duchovním správcem (fará v pra-

vém slova smyslu tu není), nebo bez knze a

beze svdk, pouhým svolením obou stran.

Chceli tedy kdo vstoupiti do nkterého cíikev-

níuo spolku, musí býti jeho manželství od

církve požehnáno. Byloli na píklad uzaveno
manželství ped protestantským pastorem, vy-

zpovídají se manželé a dá se jim požehnání

církve. Dje se bez prohlášek, pouze na fae
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a ped dvma svdky, aby dosvdili, kdyby

bylo teba, že bylo manželství církví poželmáuo.

Chrám r.áš, fara a obydlí sester je obtíženo

dluhem asi 1990 dollar obnášejícím. Z ko-

stela (škola je v pízemí pod kostelem) a fary

platíme jedné quakerské obci ron inže 190
dollar, z obydlí sester 50 dollar privátnímu

majiteli a 34 dollar státu a mstu jako do-

movní da. Stát ani msto nežádají dané z ko-

stela, školy a fary> a kdyby sestry také vyuo-
valy ve svém dom, byl by prost vší dan.
Majetníkem chrámu, fary a obydlí sester je

zapsán v pozemkových mstských knihách arci-

biskup Baltimorský. Lee zdá se, že stát ho

povazuje ne za prvního majetnika statk cír-

kevních, nýbrž jen za správce
;
aspo rozhodli

nedávno soudcové severo-amerití v tento smysl,

kd)ž vitel zemelého biskupa chtl zabaviti

církevní statky, ponvadž byl v pozemkových
knihách udán jejich majetníkem biskup. —
Ponvadž se v Americe v kostelích topí, za-

ali jsme letos v zim také v chrámu sv. Vá-
clava topiti

;
postavili jsme dvoje velká železná

kamna v kostele a tetí v sakristii, a proto že

je kostel malý a v nedli skoro plný, je v nm
dosti teplo. (Dokon.)

JLiíerární oznamovatel.
*--*

fí
Rze Sušilova." Almanach boho-

slovc v semináích eských i Brnnském, ja-

kož i z Ostihoma a z Vídn. Redaktor Alois

Hlavinka. S povolením nejdst. Ordinariatu.

V Brn 1885. Tiskem papežské knihtiskárny

benediktin Rajhradských v Brn. Nákladem
vlastním. Cena 1 zl. 70 kr. Když jsme Rži
Sušilovu proetli, naplnni jsme byli upímnou
radostí a pipomenuli jsme si, jakou rados asi

Sušil na nebesku má, když vidí, kterak sím
jím zaseté zkvé á. Literární práce v Almanahu

jsou rozmanitého obsahu, ale ani jedna z nich

nepostrádá ceny. Zvláš stat smující k úct
sv. Cyrilla a Methodje zasluhují povšimnutí.

Z takých nadšených bohoslovc budou hodní

dlníci na vinici Pán, kteí prospjí církvi i

vlasti. Kéž všichni bohoslovci. následovali pí-

kladu Brnnských a záhy cviili se bojovati

a vládnouti pórem proti nevéreckému ruchu

naší doby.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.
V Pánu zesnul

:

p. Frant. Sikora, osob. dkan Všerubský ve

výslužb, y. ervence 1885, (nar. 11. íjna

1802, vysv. 28. srpna 1826).

Ustanoveni jsou

:

P. Zikm. Vondraš, l. . sv. Augustina v Praxe,

za kapl. u sv. Dobrotivé;

p. Ant. Gebert, far. ve výslužb a diec. Bu-
djovický, za fundatistu v Chodové Plané

(Kuttenplan)

;

p. Frant. apek, kapl a katech, v Sedlci, za

far. v Kostelci u Kížkv

;

p. Eman. Civka, zat. katech, na Kladn, za

zatím, katech, pi mst. škole pro chlapce

v Slaném.

Uprázdnná místa:

Brlozec (Piirles), fara patr. p. Alfr. vévody

z Beaufort-Spontinu, od 15. ervence t. r.

vypisuje se po druhé

;

latrovice (Dotterwies), fara patr. obce Loketské,

od 15. erverce t. r. vypisuje se po druhé.

V biskupství kráíové-Rraileckém.

V Pánu zesnul:

p. Jan Zábský, jub. knz ve výsl. v Praze, 19.

ervence 1885, (nar. 16. pros. 18()5 v Chru-

dimi, vysv. 5. srpna 1830.)

Jmenován jest

:

p. Jos. Stepán, far. v Budticích (Budj. diec),

jmenován bisk. notáem.

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Kofránek, koop. Tebovický, za koop.

v Dobrouci (Liebenthal)

;

p. AI. Dolek, kapl. Cuslavský, za kapl. v Ko-

stelci nad Or.
;

p. Václ. Pilnáek, admin. Bohuslavický, za

kazatele u sv. Ignáce v Jiín

;

|

p. Frant. Ržika, koop. Bérouický, za kapl

.

v Roztokách;

|

p. JinátKuczej, koop. Olešnický, za kapl. v

Dubenci

;

p. AI. Broul, kapl., za admin. v Hemanov
Mstci.

V biskupství Budjovickém.

V Pánu zesnuli :

1

p. Václ. Kordik, os. dkan v Mouenci, 5. ervna

1885, (nar. v Bezí (Birkau) 5. ervna 1810,

vysv. 25. ervence 1833)

;

I p. Petr Nmec, far. v Mysliv, 6. ervence

1885, (nar. v Chotimíi 29. ervna 1820,

vysv. 22. ervence 1845).

Ustanoveni jsou

:

p. Jan Buditele, kapl. ve Vodanech, za admin.

interkal. tamtéž
,

p. Frant. Michálek, kapl. v Mysliv, za admin.

interkal. tamtéž;

p. Karel Slavik, kapl. v Sušici, za admin. in-

terkal. v Mouenci.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xiv, 34.)

Kázaní
na den Nanebevzetí Marie Panny.

Napsal K. Protivanovský

.

Radujme se všickni v Pánu,

den slavný oslavujíce ke cti

blahosl. P. Marie. (Slovy tmi
poíná mše 87. dnešního dne.)

Jak bolestný to pohled, když ubohé
dítky doprovázejí drahou svou matku ke

hrobu! í oko by tu nezarosilo se slzou

lítosti a útrpnosti, když tu vidí, ti, ba
ješt více malých dítek, kterak smutn
kráejí za rakví své milované matky a

bolesti své snaží se uleviti pláem . . .

Vždy ta, jež je tak peliv ošetovala a

vele milovala, odchází od nich na vždy.

Kdo se jich ujme ubohých, otec již dávno
odebral se na vnos. Kdo se zastane

opuštných sirotk ? Zda bychom mohli íci

dítkám tem : „Neplate, ale radji se ra-

dujte!" A hle dnes odchází od nás, dnes
opouští nás matka nás všech, a pece vy-

bízí nás církev, abychom se radovali : „Ra-
dujme se všickni v Pánu, den slavný osla-

vujíce ke cti blah. P. Marie." Ach ano
radujme se všichni dnes, nebo, jež nás
opouští, odchází od nás, aby tam u trnu
božího orodovala za své dítky, aby pi-
pravovala nám tam místa, kde bychom
jednou s ní mohli všichni slaviti sladké

shledání. O radujme se dnes a plesejme,

nebo plesá dnes nebe pijímajíc v sebe
svou královnu. Jen pohlednme vzhru
k nebi a uvidíme duchovním okem zjev

velebný, a uslyšíme jásot veliký: „Která
jest to, ježto vstupuje pes pouš jako
pramínek dýmu z vonné myrhy a kadidla?"
(Cant. 3, 6.). Slyšíme jásot veliký, jaký
slyšán byl, když Syn B. vítzoslavn na

nebe vstupoval: „Pozdvihnte se brány
vné, nebo královna pichází!" Tu spa-

tujeme duchovním okem všechny ty ne-
pehledné zástupy andlv a archandl,
cherubín a serafin, patriarch, prorok
a zástupy nesetné svatých B., všichni
drží v rukou svých palmy, vnce vaví-
nové a koruny, a jdou v ústrety k brán
nebeské, aby uvítali královnu nebes ; tam
dále vidíme samého Ježíše Kr. v jeho vné
sláv, vidíme, že celé nebe kráí vstíc
matce požehnané, jejíž jméno po okrsku
zem mocn zaznívá, a ona dnes ubírá se
tam do své vlasti nebeské, aby se Synem
Svým kralovala na nebi i na zemi.

Nuže, vy dítky Mariiny, vzhru hlete
na matku svou. jásá zem, jásá nebe, jásá

celá církev, nebo ta, která tak oslavena
byla, je naší matkou. O radujme se a ple-

sejme, že máme tak slavnou matku ! Ano
P. Maria jest 1. matkou naši na pouti po-
zemské, P. M. jest 2. matkou naší v hodin
smrti.

O Maria, jakou slastí plní se srdce mé
v tomto okamžiku, kd y mám hlásati z to-

hoto posvátného místa chválu Tvou. Uzná-
vám svou slabotu, jsem nehodným dítkem
Tvým; avšak dvuji se v Tebe, matko
má . . .

Nuže dotkni se rt mých, oslavená
nebes královno, dotkni se jazyka mého,
vlož v ústa má slova píhodná, abych d-
stojn mluvil o Tob, jako zdárný syn o

matce své. Shlédni na dítky Své, jež zde
shromáždny jsou, aby T povinným zp-
sobem uctily. Poínám ve jménu J. Krista,

Syna oslavené Marie Panny. —
I.

Život lidský asto pipodobuje se

pouti, kde lovk od kolébky až ke hrobu

22
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putuje, nemaje zde na zemi stálého místa

;

pipodobuje se také plavb po moi, ne-

bo jako lo vtry sem a tam zmítána
jest, než doplaví se k pístavu, tak i život

lidský podroben jest nepíznivým vtrm
dopuštní Božího, zmítán jest rznými
strastmi než dopluje pístavu vcnosti.
Nejobyejnji však nazývá se pozemský
život náš slzavým údolím, a ne bez pí-
iny. Nebo od onoho okamžiku kdy první
rodie v ráji zhešili, pišlo veškero zlo na
tento svt; první hích ml všecko zlé

v záptí. Odtud ty útrapy, odtud veškery
ty bídy a svízele vezdjšího života. Kdo
mže se nazvati úpln šastným na tomto
svte? Mohu smle íci, že nikdo. Proto
po právu nazývá se život náš slzavým
údolím. Ba i to dítko, sotva se narodí,

pláe, s pláem pichází na tento svt, a

eklo by nám, co mu je, kdyby umlo
mluviti ; a tak pláe asto a asto v život,
konen když umírá a sám plakati nemže,
tu s pláem doprovázejí ho na vnost
jeho pátelé a píbuzní stojíce u lože umí-
rajícího. Vru život lidský jest slzavé údolí

!

Tážeme se, kde tedy hleda máme
útchy a posily ? Kdo potší nás, kdo usuší

slzy naše, jež tak asto a asto ne bez
píiny musíme roniti? Ach, kdo jiný po
Bohu nás mže potšiti, kdo jiný mže
v nás vliti onu slas, která nám dodává
síly, že trpliv snášíme všechny strasti

slzavého údolí, kdo jiný, než ta, která

dnes u vítzosláv vzata byla do nebe,

kde jakožto královna andl, jakožto krá-

lovna všech svatých, jakožto matka B. a

matka všech nás tam trní po pravici

Syna Svého. Ano, P. Maria to jest, která

nám pomáhá, P. Maria to jest
;
která nás

nikdy neopouští, P. Maria to jest, která

neustále za nás u Boha prosí. Vždy ona
jest matka naše, a jako matka nemže
nám, dítkám svým nieho odepíti. Proto
volá církev sv. dnes : „Radujme se všickni

v Pánu, den slavný oslavujíce ke cti blah.

Panny Marie." A mže nám pomoci P.

Maria? Zpomže co její pímluva a prosba ?

Na tuto otázku odpovídá nám sv. Bona-
ventura: „Maria jest od Syna Svého ped
jinými hlavn tím vyznamenána, že mže
dosíci všeho, zakoli prosí " A sv. Augu-
stin pravi : „Jako Bh jest všemohoucí
vlí svou, tak P. Maria jest všemohoucí svou
pímluvou." Proto také volá k ní církev

sv. v litanii: „Panno mocná, oroduj za

nás." A je vbec možno, aby Syn její Je-

žíš Kr., mohl matce Své neho odepíti?

Jedenkráte pišla Bethsabee, matka
krále Šalomouna, k synu svému, aby mu
svou prosbu pednesla. Šalomoun král

vlídn ji pijal a pravil jí : „Žádej, matko
má ; nebo není slušno, abych odvrátil tvá
tvou!" — Když tak jednal královský syn
pozemské matky, — jak teprv jednati bude
Ježíš Kr., Syn Matky nebeské. Zajisté

nedá se zahanbiti od krále Šalomouna a
bude volati k Matce Své vlídností nebe-
skou : „Žádej, matko má ; nebo není slušno,

abych odvrátil tvá Tvou!"
Maria tedy mže nám pomoci; mže

ale také-li chce nám svou pomocí pi-
spti? Ach jaká by to byla matka, která

[

by dítkám svým nechtla pomoci? Která

I

matka vidouc dítko své v nebezpeí by

j

neuinila vše, jen aby dítko zachránila ?

A P. Maria jsouc matkou nejlepší, matkou

\

nejstarostlivjší nechtla by snad nám po-

|

moci? Ach, nikterak nesmíme tak mysliti.

! Vždy ona volá nás všechny k sob: „Ke
!
mn pojte všickni, kteí mne žádostiví

jste a plody mými nasyte se." Jako by
chtla íci: Ke mn pojte všickni, kteí
potebujete pomoci a já vám ráda po-

mohu. — O jaká to útcha pro nás, dr.

v Kr., že máme v nebesích takovou matku,
která nám všecko vyprošiti mže a vy-
prositi chce, za jí žádáme. A není také

slýcháno, že by P. Maria byla koho (opu-

stila) oslyšela, kdo se k ní s dvrou utí-

kal. - Nuže vy všichni, kteí zarmouceni
jste a trávíte dny života svého v soužení

a úzkostech, kdy smáeti musíte v slzách

skývu chleba, když pipadá vám, jako by
ztrápené zkormoucené srdce vaše chtlo
žalosti rozpuknouti; o nemeškejte, ale

pijte sem požalovat svou úzkos Matce,

a ona, ona vám pomže, ona potší vás,

vždy jest „potšení zarmoucených.*'

Pojte k nebeské Matce své, kteí
nuzní a chudobní jste, ona ví, co to chu-

doba, vždy porodila Syna B. ve chlév, a

ona potší vás, vyprosí vám síly, abyste

pracovati mohli a chudobu svou trpliv
snášeti. Pojte k ní vy všichni, kteí ne-

mocni jste ; ona ví, co to boles, vždy ne
nadarmo nazýváme ji matkou sedmibo-

lestnou, ona vypravovati vám bude o hoi
svém, a ukáže vám me bolesti, jenž tisí-

ceronásobn proklál její duši. Ona vypra-

vovati vám bude o slzavých hodinách na

hoe Kalvarské, o smrtících ranách kladiv,

které tak hrozn, strašliv znly v duši její.

Od ní naute se trpti, proste ji a ona po-

mže vám, ona vyprosí vám zdraví, jestli
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to ku spáse duší vašich, vždy ona jest

„uzdravení nemocných!"
A vy všickni, kteí od celého svta

opuštni jste, vy všickni pojte k M. P.

matce své, pojte jí si požalovat, a ona
vás potší, ona ví, co to opuštnost, vždy
tam na hoe Kalvárii pod kížem vidíme
ji státi opuštnou, an její syn umírá, ona
vás pijme pod svou ochranu a nedopustí,

aby vám kdo ublížil. Vždy voláme k ní

:

„P. dobrotivá, oroduj za nás!"

A kam vy se máte obrátit, kteí jste

se snad dopustili tžkého híchu, kteí ne-

chráníte se píležitosti ke híchu? Kam
vy máte se obrátiti, kteí zatvrzeli jste ve
svých híšných náruživostech, kteí nepe-
stáváte na novo kižovati božského Spa-
sitele a tím i me vrážíte do srdce té,

která vás tak miluje. Ach i vy a obzvlášt
i vy spchejte k Matce nebeské, padnte
ped ní na kolena, proste ji za pímluvu
a — ona? Ach nevíte s jakou radostí vás
pivítá, pivine vás k srdci a pjde s vá-

mi ped Syna Svého a nepestane prošiti,

dokud ho neusmíí. P. Marie je „útoišt
híšník" a proto vz híšníe, že ti chce
pomoci, chce t zachrániti, chceš li jen ty
sám. Nebo pro tebe stala se matkou Bv
pro tebe nazývá se matkou milosrdenství.

A kdyby híchy tvé byly sebe hroznjší,
o nezoufej, ale chvátej k ní, pros ji, ona
t neoslyší. Právem dí Blosius: „Není na
svte lovka tak zkaženého, není híšníka
tak v neestech pohrouženého, kterého by
P. Maria nenávidla, kterého by od sebe
odmítala. Hledá li u ní takový pomoci,
tedy jist ona ho smíí s Kristem P. a

vyprosí mu odpuštní." O kdo by spoetl
všechny ty divy Tvého milosrdenství. O
kéž se nám otevely dnes v tomto
okamžiku brány nebeské — pak bychom
vidli nepehledný zástup kajicník, kteí
za spásu svou dkují „Matce milosrdenství."
A nepehledný byl by zajisté zástup onch,
kteí na pímluvu Rodiky Boží zázran
byli uzdraveni. Kolik poutnických míst
híásá nám o mocné pímluv Matky B.
Mrtvé stny poutnických chrám, kdyby
mluviti mohly, vypravovaly by nám, že
na tisíce híšník obráceno. Ale na do-
volávati se píklad vzdálených, já pímo
obracím se k vám, dr. v Kr., a táži se

vás, zdali je kdo mezi vámi, jenž by sám
na sob nebyl zkusil pomoci Marie P.,

|

když se k ní dvrn utíkal.

A proto duše spravedlivá, umdlóváš-li
v boji o ctnost, když pokušení etná jako

líté boue na tebe dorážejí, když svt t
láká a tlo k híchu ponouká, když celé

peklo o záhubu tvou usiluje, a ty mníš,

že podlehneš, že padneš v boji : O vzhledni
jen dvrn vzhru k Marii, nezoufej,

nýbrž volej k té dobré matce nebeské,
pros ji a zvítzíš.

A ty híšníe, který pohroben jsi v
temnostech a propasti neestí, když máš
sám ped sebou ošklivost a neodvažuješ se

pozvednouti zraku k božskému soudci,

abys na nm vyprosil si smilování; jdi

k Matce, ta tebou nepohrdne, ona ti uvolní
etzy hích, jimiž jsi spiat, ona ti vy-
želá pravé lítosti, ona ti vyprosí pokání
a odpuštni — a nebudeš — ztracen!

Tak tedy je P. Maria, oslavená nebes
krásovna, matkou naší na pouti vezdejší

;

ona však jest také matkou naší v hodin
smrti — a o tom v díle druhém.

II.

Nic není na svt tak jisto, jako

pravda nezvratná, že jednou všichni ume-
me, všichni jak zde shromáždni jsme.

Namítne mi snad nkdo, na mluviti dnes

v tak radostný den o smrti? Na to odpo-

vím jen tolik, že dnes práv kouáme pa-

mátku blažené smrti Panny Marie, a smr
taková nepsobí hrzy, proto i naše smr
nebude hrznou, když budeme žiti tak, jak

P. IVlaria, pak smr naše bude jen ra-

dostným pechodem z utrpení k radosti;

ze slzavého údolí do blaženosti nezkalenó.

Všichni tedy umeme, pravím všichni.

Kdy? Za dvacet, za ticet let? Možná;
ale snad ješt díve snad za rok, za m-
síc, snad zítra nebude nkoho z vás mezi
živými, snad já budu první z tohoto zá-

stupu zachvácen smrtí . . . kdož to mže
vdti ? Tolik ale jisto, že smr pikvapí
díve, než se toho kdo nadá. — A na smrti

záleží všechno ; smr jest zaátkem vnosti

;

dobe-li umeme, eká nás blažená v-
nost, špatn-li — ach ani nechci íci, co

nás potom eká . . . chci radji, abychom
všichni umeli smrtí spravedlivou, peji
vám všem i sob, aby smr naše byla

šastna, nebo po šastné smrti následovat

bude blaženost vná.
Když tedy pikvapí ta hodina poslední,

kde hledati máme pomoci? Jen málo o-

kamžik dlí nás od dlouhé vnosti, má-
me snad obrátiti se pro pomoc k svým
pátelm ? Ach ti nám pomoci nemohou,
kdyby na krásn chtli.

Kde tedy hledati útchy? Kde jinde

22*



344

než u té, která jest matkou naší. Ano P.

Maria je to opt, která obzvlášt v po-
slední hodin stojí pi nás, pomáhá nám
v smrtelném zápasu. Vždy ona jest matkou
naší nejen pro pout pozemskou, ale hlavn
také pro okamžik onen nejrozhodnjší ; a

chrání-li nás po celý život, kterak to možno,
by nás v poslední hodince opustila. A jak
pomáhá nám v poslední hodince tato do-

brá Matka naše?
Ze smr jest nco hrozného, ví každý,

kdo vidl již nkoho umírati. Co pak iní
smr dsnou, jsou hlavn tyi okolnosti.

První z nich jest a) smr sama, rozdlení
duše od tla. Ale tu Rodika B. podává
útchu umírajícímu a šeptá mu sladkými
slovy : „Nelekej se, duše má, vždy bla-

hoslavení jsou ti, kteí v Pánu umírají."

b) Druhá vc, která báze budí, jest

nejistota poslední hodiny. Ale P. Maria stará

se, aby dítky její nebyly smrtí pekva-
peny, ona peuje o to, aby se ped tím
na smr pipravily, a proto záhy dává
dítkám svým pokynutí a mluví k nim:
„Bute hotovi, nebo nevíte, v kterou ho-

dinu Pán váš pijde!"
c) Tetí okolnost jest : tžký boj a zápas

smrtelný. Sílý lovka opouštjí, zrak hasne,

v duši vystupují mrákoty, ábel vynakládá
všechny své síly, aby ubohou duši dostal

do své moci ; ale tu P. Maria zvlášt sílí

duši umírajícího a jak dí sv. Bonaventura,
pibírá ješt k sob Michala Archandla,
aby on meem svým zahánl pokušitele.

d) Konen tvrtá okolnost, pro kte-

rou smr tak*dsná jest, jest: skládáni út.
Umírajícímu krátce ped smrtí v duši vy-
noí se celý obraz uplynulého života, vidí

všecky své poklesky, vidí jak málo dobré-

ho vykonal, a proto ho hrza pojímá, když
ví, že za okamžik má se postaviti ped
soudnou stolici spravedlivého Soudce, Je-

muž není nic tajno. Než P. Maria má knihu
života v ruce, ony listiny soudní, chlácholí

duši umírajícího, mírní hrzu, vlévá d-
vru v milosrdenství B. a praví: „nele-

kej se, já budu pi tob, já budu mlu-
viti za tebe, já t doprovodím ke trnu
Nejvyššího a vyprosím ti smilování. Když
jednou sv. Bernard, rozjímaje o soudném
dun a vnosti, pln úzkosti a strachu trnul,

kterak tam ped soudnou stolicí nestranného
Soudce obstojí: táslo se mu srdce a byl

pln málomyslnosti : Ach já bíd ák, vzdechl,

samá kehkost, samé híchy, prázden ctno-

stí a zásluh ! Kterak tam na vnosti ob-

stojím?" A když tak v tch hrzyplných

rozpacích dlouho vzel, pojednou sebral

ducha a vzchopil se. „Kterak?" zvolal,

vždy my bídní poutníci zemští, vždy my
máme v nebesích matku, a ta se nás ujme !

— Celý kesanský svt nazývá ji matkou
milosrdenství ; ach ona vyprosí u Soudce,
Syna Svého milos nám, nezahyneme!"

Budeme-li tedy hodnými dítkami Ma-
rie Panny, pak nemusíme se lekati smrti,

nebo ona se postará o to, abychom ze-

meli šastn. — V Nmecku byl jednou
jistý zloinec odsouzen k smrti. Hodina
popravy se piblížila, ale zloinec byl za-

tvrzelý híšník a nechtl o útše nábo-
ženství slyšeti. Marn namáhal se pítomný
knz pivósti ho k lítosti, híšník zstal
jako kamen — neoblomný, as kvapn
prchal a již za málo okamžik, mla na-

stati poprava. Knz nevda si rady, ko-

nen klesl na kolena a prosil ho, aby pa-

matoval na svou duši. Však nic na plat.

Konen zvolal knz: „Tož aspo se po-

modlete se mnou jednou: Zdrávas Maria.

Modlili se a hodn pomalu. Nebyli však
ani u konce, když tu hoce rozplakal se

zloinec, litoval hích svých a smíen
s Bohem odešel na vénos. Jediné tedy

:

„Zdrávas" dopomohlo híšníkovi tomu ku
šastné hodince smrti.

O jakou dvrou plní se tu srdce naše,

když víme, že máme tak mocnou, tak do-

brou matku v nebesích. Proto právem vy-

bízí nás církev sv. k radosti „ano radujme
se všickni v Pánu, den slavný oslavujíce

ke cti blah. P. Marie." A v té radosti

obklopme v duchu trn nebeské matky,
padnme na kolena a volejme k ní z ro-

zechvných útrob: „Slyš o matko hlas dí-

tek Tvých . . . bu nám matkou - . . a

neopouštj nás ; Tebe vzýváme „pomocnici

kesan." Dnes plesem rozléhá se nebe,

dnes plesem zavznívá a hlaholí zem, a

pece jisté duše nemohou plesati, akoli
by si toho pály — jsou to duše v oistco-

vých
r
mukách.

O matko milosrdenství, ukaž se i tm
matkou, ony k Tob pozvédají rukou svých,

ale sami pro sebe nic více vykonati ne-

mohou. Proto my prosíme za n. Sešli tam
k nim andla v tuto radostnou chvíli . . .

ach ne, sama, sama opus na chvíli trn
Své slávy a sestup tam k nim, oblaž je

svou pítomností, pijmi duše tam kvílící

pod pláš své ochrany a dove je v ra-

dost vnou. Nuže bu nám všem matkou,

my slibujeme Ti, že chceme býti hodnými
dítkami Tvými, bu nám matkou na pouti
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života, obzvlášt však ukaž se matkou naší

v hodin smrti, kdy nás všechno opustí,

kdy mocnosti pekelné dsiti budou naši

duši a my keovit v rukou držeti bude-

me kíž ovinutý ržencem, zárukou to

spásy. Stj pi nás, neopouštj nás, a když
dohasne svíce našeho života, ó pak uve
duši naši tam v íši nadhvzdnou, aby-

chom se tam všichni, jak zde shromáždni
jsme, shledali a tam s Tebou vn se

mohli radovali. Amen.

0 zízení arcijahenství a dkanství

v echách.

(Pokraování.)

Sbor duchovních, kteí trvali po boku
biskupov pi kostele jeho, skládal se pe-
devším z knží a jáhnv. Nejstarši knz
(archipresbyter, arcipryšt) zastupoval vedle
poteby biskupa v konání služeb božích ;

*)

nejzkušenjší jáhen (archidiaconus, arci-

jahen) zastával biskupa v úad pastý-
ském, obstarávaje pedevším správní zá-

ležitosti celé diecóse. Pravomoc arcijahn
zakládajíc se spíše na zvyku nežli právu
(Decret. lib. V. tit. 31, cap. 2), rostla a
mohutnla nemálo. Vytkneme toliko hlavní
kusy moci arcijahenskó, pokud spolený
byly ve stedovku hodnostám toho
jména.

Okem biskupovým jsa nazýván a první
po biskupovi (major post episcopum), do-
zíral arcijahen na knžstvo mstské i ven-
kovské, aby zkoumal život a psobení
jeho. Za tou píinou cestoval po diecósi,

káral pestupky duchovních, rozhodoval o
sporech jejich a ukládal tresty na provi-

nilce tak, že i s úad je snímal (suspen-

sio), klatbou stíhal (excommunicatio) aneb
pístup do kostela jim zbraoval (inter-

dictum). Odvolati se z rozsudku jeho k bi-

skupovi, bylo každému na vli, avšak bi-

skup sám o sob nemohl odsouzené zba-
viti trestu. Duchovní byv obeslán, nedo-
stavil-li se ped arcijahna, upadl v klatbu.
Zvláštní péi vynakládati mu bylo na ú-

pravu kostelv, starati se o stavbu jejich,

dostatek potebného náiní a slušnou o-

zdobu. K osielým chrámm ustanovovati

*) Archipresbyter episcopi vices gerit in

divino celebrando officio. Giberti Corpus jur.

can. H. 317, 321.

duchovní nesmli arcijahnovó, nýbrž to-

liko uvádli do kostela nov od biskupa
potvrzené pastýe.*)

V echách pipomínaji se arcijahnovó

nejprve k r. 1 143, akoliv nelze pochy-

bo vati, že již od poátku biskupství (973)

zízen byl úad arcijahna kostela Praž-

ského. Nedá se zajisté mysliti, jakoby
první biskupové eští, jejichž diecóse pro -

stírala se po krajích tak rozsáhlých (P.

I. str. 252 nn), opomenuli pibrati si po-

mocníka obtížného úadu pastýského, když
v sousedních biskupstvích mnohem ome-
zenjších ochotn užívali arcipastýovó N-
metí podpory takové. Sv. Vojtch obchá-

zel ovšem sám kostely diecóse své i nej-

vzdálenjší, avšak za nepítomnosti jeho
v mst stolínóm teba bylo zástupce pl-

nou mocí nadaného, nemla-li káze více

hynouti nežli se vzmáhati. K nejdvr-
njším pátelm jeho náležel Velich, pro-

bošt kostela Pražského, kterýž svatého bi-

skupa r. 989 do Eíma provázel. (Ibidem
str. 265.) Hodnost proboštská té doby oby-
ejn arcijahnm se propjovala**), není-
liž tu na blízku domnní, že Velich byl
spolu arcijahnem Pražským? Pibrav jej

sebou na cesty, staral se Vojtch o to,

aby biskup Míšeský jménem Volkold i

Cechm úadem svým se propjil, kte-

rážto opatrnost domnnku naši tím více

potvrzuje.

Psobení prvních biskup eských,
aby rozšíila a upevnila se víra kesan-
ská v srdcích obyvatel, bylo nemálo ob-

tížno. Mnozí lnuli ješt ke starým zvykm,
chodili za neskrocenými žádostmi tles-
nými, protivili se novým ádm jakož i

veškeré kázni, která kráí v záptí dobe
zízeného kesanství (christianitas). „Knž-
stvo samo bylo tehdáž z velké ásti ne-

umlé, protož nedbalé ano i neposlušné
biskupovi" (D. j\ I. str. 68.) Mla-li se

vc pokud možná brzy k lepšímu obrátiti,

pi biskupech bylo, aby užili prostedk
v církvi obvyklých a výborn svdících
poádku a kázni kostelní.

Jak již svrchu eeno, nazýval se p-
vodn nejstarší knz dvoru biskupského
arciknzem nebo arcipryštem. Když pak
zavedena byla ehole do sboru kanovníkv,

*) Podrobné, a nesoustavné vypotení práv

arcijahenských obsažeoo jest ve spise Gibertov :

Corpus jur. can. II. str. 167 n.

**) Veriog : Handbuch des Kircheorechts

1881 str. 571.
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pijal obyejn arcikuz kostela biskup-

ského jméno dkana. Starodávné plebánie
(farnosti na venkov) nestejným asem se

zizovaly. Pozdjší povstávaly pi kostelech

klášterních, pi památných neb domácích
kaplích tím, že se oddlila ást okresu po •

savadního kostela farního (titulus major)
a piknuta byla fae nové (titulus minor).

Pirozený následek toho byl, že plebán
nov fary setrvával v jakési závislosti na
soudruhu svém, který ást území mu byl
postoupil. Když pak vzniklo nkolik far-

ností v obvodu bývalé jediné plebanie,

stal se správce její prvním mezi sob rov-

nými. Pomru toho užívali biskupové, aby
nadlehili sob dozor na knžstvo i pro-

pjovali prvnímu plebánovi moc dohlé-
dafci na ostatní faráe. Hodnos ta ozna-
ena byla zvláštním jménem : komu se jí

dostalo, slul arciknzem.*)
Povinnosti a práva arciknží takto se

vypisují: Jako biskup v ele stojí kostela
mateského, tak a pedstaveni jsou arci-

pryšti osadám farním. Arciknzi se ukládá,
aby staral se netoliko o nezkušený lid,

nýbrž i o duchovní zízené pi novjších
kostelích (tituli minores), aby bdl usta-

viným dozorem nad životem jejich a bi-

skupovi zprávu dával, jak horliv každý
knz neb jáhen koná dílo boží. Za tou
píinou bylo arcipryštm dovoleno cesto-

vati po okresu a shlížeti všechny chrámy
(jus visitandi). Rozdlování sv. olej dje
se skrze arciknží. Ti pak, kdož volí se

k hodnosti té, butež neúhonnóho života
a tak spoádáni, aby mohli kárati a na-
pravovati osoby podízené,

Ústava arciknží jest velmi starožitná.

Již na poátku 10. století naizovaly zá-

kony církevní, aby biskup stanovil dosta-

tený poet arciknží netoliko k vli v-
ícímu Jidu, nýbrž i za píinou snadnj-
šího dozoru na knžstvo venkovské: „Nec
contendat episcopus non egere plebem
archipresbytero, quasi ipsam gubernare
valeat; quia etsi valde idoneus sit, decet
tamen, ut sua onera partiatur et sicut ipse

matrici ecclesiae praeest, ita archipresbyteri

praesint plebibus, ut in nullo titubet eccle-

siastica sollicitudo.
u **)

^ Jako v jiných sousedních diecésích také
v Cechách zízeni byli arciknží najisto

*) Veriug: Handbuch des Kirchenrechts

str. 595.
**) Giberti: Corpus juris can. 1735 II.

str. 168, 66.

ped r. 1039, jakož vidno ze zprávy Kos-
inový. Nechceme-li na odpor se stavtí
právu církevnímu, nesmíme bez zvláštní

píiny arciknží másti s arcijahny nikdy
a nijak. Arcijahen byl z poátku jeden

pi dvoe biskupov, arcipryšti sídlili na
venkov pi svých Jiostelích. Pípravu ke
zízení arciknží v Cechách pedstavujeme
sob asi takto: Prvotní chrámy budovaly
se pi hradech dílem pevným a klenutým,

jak až podnes nkteré stopy J>oho se spa-

tují. Takový zpsob stavby Cechm ped-
tím nevídaný i jménem cizím byl ozna-

ován. íkalo se chrámm kesanským
kostely (castella), aby jedním slovem po-

loha a podoba jejich byla vystižena. Za
staroeské ústavy býval hrad stedem okolní

krajiny a propjoval jí svého jména. (P.

I. 1. str. 200 n.) Duchovní chrámu hrad-

ního jsa zprvu osobním knzem pánovým,
provázel jej po kraji, obeznamoval se s li-

dem a ujímal se ho v potebách duchov-

ních i tlesných. Za to tšil se vdnosti
a vážnosti služebník hradních i obyva-

tel venkovských. Když pak i mimo hrady
množily se po ddinách chrámy a osazo-

vány byly knžími, nepominula pednost
duchovních hradních. Co bylo vhodnjšího,

nežli aby biskup, pamtliv jsa historického

vývoje kostelv a osad farních, uznal ple-

bána nejstarožitnjšího kostela za dozorce

ostatních plebanií a potvrdil jej za arci-

knze ?

Ohlednme se ve starých djinách a

zpytujme, které osady mohly se hoditi za

sídlo arciknžskó, kterak rozsáhlá území
pvodn a pirozen ke každému z nich

asi píslušela? Ze zprávy Kosmovy se do-

vídáme, že panství Vlastislavovo prostíralo

se po bezích horní a stední Ohe a na

jihu pekraovalo eku Mži. Území to d-
lilo se v pt krajin, kteréžto po porážce

Vlastislavov, jak se podobá, sloueny byly

v jednu župu, totiž Žateckou, jejížto žu-

panství bylo nejpednjší beneíicium v zemi.

(J. II. str. 171.) O velikosti a bohatství

župy té svdí, že dávali ji knížata zemští

za údl starším synm a bratím, ku p.
Spytihnvovi (1055), Sobslavovi (111 1).

Již z toho vidno, že pi zizování úadv
arciknžských (kolem r. 1000) teba^ bylo

bráti zetel k jednotnému panství Žatec-

kému a sotva s pravdou se chybíme, tvr-

díce, že plebán Žatecký stal se záhy arci-

knzem. O Plzesku dosti svrchu bylo po-

vdno, abychom starobylé místo toho jmé-

na mohli pokládati za sídlo arciknžskó.
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Nad to pak zachovalo se nám jméno arci-

pryšta Herolda z r. 1131, akoliv padá již

do zmnné ústavy arciknežskó, o emž
bude e pozdji.

Dle svdectví Kosmova znamenité bylo
panství Slavníkovo, zaujímajíc více nežli

tetinu zem eské na jihovýchod (T.

XXXII. str. 327). Nepozstává o tom
zprávy nižádné, kterak rozdrobilo se pan-
ství to po záhub Slavníkovcv (r. 996),

akoliv jisto jest, že nesetrvalo v celosti.

Hradecko uvedeno bylo v moc vóvod e-
ských a pipadlo asi r. 1054 za udl Ja-
romírovi, synu Betislavovu (Dalemil kap.

46). Stední díl panství Slavníkova slul

prý za starodávna Zlicko. Jakkoli málo
víry lze piložiti ke zpráv Dalemilov,
že bývalé Zlicko náleželo Dpolticm na
sklonku 12. století a pozdji (J. II. str.

307), toho pece domýšleti se mžeme na
základ zprávy té, že tvoilo druhdy Kou-
imsko kraj zvláštní širšího objemu. Proto
hodila se Kouim za sídlo arciknze tak
jako Hradec byl nepochybn sídlem jeho.

Zbývá ješt jihozápadní ást panství Slav-
níkova, v jejíž stedu ležel hrad Bechy-
ský, píhodné místo pro arcipryšta.

(Pokraování.)

Smiluj se Hospodine!
rta ze „zlaté doby" eské od

Bohumila Brodského.

Naše hrady v djinách eských za-

psány písmem nesmazatelným. To písmo
však jest rozdílné. Na jednom míst stkvje
se zlatem a bohatými ozdobami, jinde opt
er až píliš vybledlá, slzami prosáklá a
tahy tesoucí se, nejisté. A podle toho
písma djin našich hrad poznat! lze i po-
vahu djin velmi dobe. Tak mnohé u-
pímné hlav zdá se patením na ty skvostné
strany dob a píbh eských hrad rsti
ped zraky sláva a moc eská tak vysoko,
tak mocn, tak vznešen, že bezdky dech
zatají se úžasem, že krev prudeji pone
obíhati žilami, prsa hrdji se vypnou a
oko zazáí plamenem nadšení. A pak ta-

ková hlava hledívá na ty trosky hrad
dávné slávy s pýchou, pak pi patení na
zbytky šedých stn, mohutných bran a
zarostlých nádvoí vkrádá se ve velé
srdce láska k rodné zemi, touha po bý-
valé sláv zem té a blahé vdomí, že d-
jiny naše ješt nejsou dopsány a tak brzo i

nebudou.

Ale asto se stává, žo pi obrácení

listu hasne ten lesk oka a že vkrádá se

do nho mlha nezmrného žalu, že ta hlava

hrd vztýená hloubji se kloní k prsoum,

z nichž vydée se mnohdy povzdech plný

stesku a žalování. A tu vidí oko na tch
hradních pilíích ernati se stopy krve,

kterou nemže ani as ani ty pívaly bouí
seti ti, vidí, že to koví, které se zachy-

tilo v trhlinách rozpukané zdi svým še-

lestním vydává steré stenání a náky, že

ten skuící vítr prázdnými okny jsou kletby

hmící k nebesm po spravedlnosti a že

ty krpje rosy lesknoucí se na tráv ro-

stoucí po pustém nádvoí jsou slzy palivé
ubohého lidu, že to vše jest nmou ale

hroznou obžalobou, která zde dnem a nocí,

v jasu slunením a pívalech vk hlásá

pokolením budoucím veškerý ty viny, ve-

škery ty útrapy k nevypsání, které z tchto
míst, od tch kteí tato místa obývali tak

asto picházely na veškeru vlast, na ve-

škerý národ. A tahle jedna stránka zatlaí

do pozadí mnoho tch krásných, zlatem a

ozdobami okrášlených míst.

Dokud na naších hradech v živé pa-

mti tkvla láska k Bohu, láska k vlasti,

láska k lidu, dotud vycházeli z nich bo-

hatýi, kteí dovedli oceniti co to est,

kteí dovedli slovem i skutky tuto est
hájiti. Bývali hradní páni svým poddaným
vzory zbožnosti nelíené, obtavosti velko-

dušné, poctivosti a písnosti ryzí. A ten

lid lpl na nich s dvrou dtinnou, ži-

voty dával za pány své a krev i majetek

svj hotov byl položití za n.
Pišly ale divnými vtry k nám doby

neveselé, tak trudné, že mnohá poctivá

hlava pi vzpomínce na to plná myšlének
bolných, bolestnjších vlastního neštstí a

útrap bezmrných.
Na hradech zapomínali na Boha, vzty-

ovali hlavy své výše než slušelo. A
hned za tím vkrádalo se do našich hrad
kde jakým koutem pohrdání vlastními

bratry, rodnou eí, rodnými mravy a pak
to šlo s našimi hrady valem s kopce. Bo-
hatství mizelo jako o pekot a tak mnohý
eský pán nestydl se okázati se v ošu-

mlém kabátci, s vyhublým koum a vy-

chrtlým tlem. Pak hledli si páni pomoci
k penzm rozlinými zpsoby, at to již

bylo jich dstojno nebo ne. A ím mén
jich mli, tím více si jich páli. Dokud
mohl poddaný dáti, musil, byt i poslední

sousto utrhovali mu od úst, by i krví

ješt teplou potísnny byly ruce a sv-
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domí obtíženo slzami hokými. I na tohle

svdomí poali velmi málo dbáti. Pihla-
šovalo se asto nkdy tak, že až bylo tm
pánm nevolno, — ale pak vzali útoišt
ku íši. A dokud vína bylo, ješt dobe.
Pak ale asto i piva pomalu a to takového,

že by mnohdy bohatý mšák by se ho
byl nedotekl.

Pi takovém hospodaení požehnání
Božího poskrovnu, ba nkdy skoro žádné.

A pokladnice hradní prázdnily se úžasn
rychle a juž tžko hledati kde pomoci. A
v tch práv dobách poaly se objevovati

v zemi divné cizí tváe. Všechny pichá-
zely až bda bledé, vyhublé, ale oi se jim
svítívaly leskem zvláštním, úskoným a

jazyk jejich jako me. A zalíbilo se jim

u nás jak náleží. Picházeli pochovávat
starou eskou slávu a ddici se o ni ne-

drali. est, udatnost, poctivost jsou rytíe
nedstojný, to patí do tch nepatrných
chatek, iile ti cizí brali vše i o ti jejich

živitelé nestáli, brali obma rukama a hle

!

tváe poaly se jim plniti, tlo pímit,
hlava až píliš vzhru zvedat a kapsy
k potrhání plné samým dobrým eským
stíbrem, dobrým eským zlatem,

Lid z poátku hledl na ty trudné
asy jako na trest Boží, afe pivykl si,

rychleji než bylo potebí. Ze hrad poal
se dráti za ty mstské hradby duch nový
a s tím duchem vše to, co vytlailo ze

hrad blahobyt a požehnání Boží. A i ten

poddaný rád zahýil si po píkladu pán
svých, byt i vítr odnášel mu chýži cha-

trnou, byt i na rukou ml ješt mozoly
krvavé od práce, za niž obdržené peníze

tratily se ze všech kout, a ze zbdova-
ných úst vyrvala se leckdy kletba, pi níž

by se druhdy zbožní pedkové kížem zna-

menali.

íkávali tenkrát tm asm „zlatá

doba," ponvadž se vyerpaly pokladnice

jaká kdes, ponvadž se tenkráte vyházely
do ciziny poklady, které tžko ocenit,

tžko nahradit. Uenc u nás bylo dost,

ale málo našich a ti cizí z polovice úskoní,
vypoítaví. Slibovali domácím, že jim za-

opatí bohatství, že jim zaopatí nesmrtel-

nost tla, a to pec stálo za to, aby je

chránili jako oko ve hlav. A to umli
v echách velmi dobe tak, že ani vlastní

otec i matka lépe nedovedli.

Na pibyslavském hrad objevil se

také jeden takový muž. Pan Hartvik Zejdlic

ze Schónfeldu z tch starých pan neml
ani prst. eské kroje na Pibyslavi vidt

jen ve staré zbrojnici a na starých podo-
biznách hradních pán visících ve pro
stranuém sále . íkával Pibyslavský fará,
že co mladý pán u nich pánem, vidti
bylo jej jen jednou v kostele a to, když
musil. Pochovávali tenkráte jeho otce.

Sel otcovu mrtvolu vyprovodit, když šli

ostatní.

Pod hradem ve mlýne velmi asto
vypravovali, jak opt na hrad se hýilo,
až již šero poalo se snoubiti se dnem a

jak již z rána opt hluný kik oznamo-
val zaátek nové pitky. Pak po ase vi-

da ti bylo vozy kryté ve prvodu žoldné
smrem od Friednavi a stíbrných Horek
voziti výtžky stíbrných dol. Pedci
pana Hartvika za tyto výtžky upravovali
lesy, obohacovali chudé kostely, posýlali

v as poteby svým králm žoldnée. Pan
Zejdlic živil za ne hejno zeman, kteí
kiom svých polospustlých dvorc neznali

jiné cesty než na pibislavský hrad. Na-
zpt málo kdy pšky chodívali; nemohli
ani, a pan Hartvik na hrad ml koní dost.

Pojednou však poalo se elo hrad-

ního pána astji a temnji mraiti, pitky

ídly nápadn a vozy kryté z dol stíbr-

ných nápadn lehce se pohybovaly a zídka.
Pikazoval žoldném písn, aby díve
nejezdili, dokud nebudou mít jako druhdy
— ale tžko mít, když v dolech více ne-

dají, tžko v dolech dáti, když toho stíbra

mezi hlínou ím dále tím mén, a prázd-

ných kamen, když nestaili odhazovat.

Nebylo divu, že pan Zejdlic poal a-
stji pemýšleti, jak by pomohl si k tomu
zázranému kovu, kterým lze si vše zao

patiti, kterým se zbuduje na zemi ráj.

Hledal dlouho, marn, až konen našel. —
Jednoho dne objevil se na nádvoí

hradním mladý muž. Byl odn v erný
tsn k tlu piléhající šat. Pes rameno
ml nedbale pehozený tmavý plášt a husté

plavé vlasy kryl baret ozdobený perem
sokolím.

Stál chvíli na nádvoí rozhlížeje se
;

snad hledal, kdo by mu ukázal cestu ke

hradnímu pánu. Kol sevených rt po-

hrával mu úsmv jakoby výsmšný, v er-
ném oku vedle upímnosti svítila se duše

náruživá a nezídka i plamen zlovstný
zašlehl, jak za letních veer se mihají

blesky boue vzdálené.

„Zde tedy pole moje innosti! zde

tedy mšce se již potrhávají a píliš mno-
ho kovu záícího z nich uniká. Zde mám
init zázraky a pomáhati hýivosti k nov
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bujnosti. Zdá se mi, pane Zejdlici, že ten-

hle hrad nebude se dlouho nazývati tvým,

že tohle nádvoí se brzy travou pokryje,

že v tch síních jenom vítr bude hodovat
a vysmívat se tvoji pošetilosti. Pomohu
ti, abys radji díve dospl tam, kam žene

tebe touha tvá, jak dole pod hradem ty

vlny slabou haluzku. — Nuž tedy vzhru
ku práci, doba píhodná a vle dost a

dost."

Cizinci se po tchhle slovech rozestel

výraz jako když vítz jásá nad umírajícím
nepítelem, jako když volá nkoho do pro-

pasti a ješt za ním hímá úsmšek.

Vzchopil se a vstoupil do vysoké kle-

nuté brány. Na právo uzel schody. Vstou-
pil na n. Ocitl se v chodb vysoké, to-

ící se v nkolik stran. Zdálo se, že úsmv
zmizel rázem se rt stažených, ze tmavého
oka blesk zlovstný. Po stnách visí stará

zbroj. Tu a tam i rytí železný postavený
ve výklenku, podoben strážci vnému
tchle míst, strážci dávné slávy a moci
hradu. Zdá se, jakoby zpod hledí železného
blýskaly na oi plné hnvu a zasmuši-
losti. Stáhl úžeji pláš a jakby hrza na
padala, zachvl se zimnin. Zdálo se mu,
že vše na volá: „Nekráej dále, nenos
ješt zkázu tam, kam se již vkrádá spu-

štní. Místa ta jsou posvcena slávou ped-
k, lepších než ten nynjší pán." —

V tom otevely se nedaleko dvée.
Panoš njaký s vysokou konvicí ubíral se

mu vstíc. Pohledl na cizince udiven a
stanul. Tak pipadala mu ta tvá, jako
jedna ze píšerných povstí a pohádek
zimních veer.

„Rád bych mluvil se hradním pánem,
bu tak dobrý píteli, ohlas m urozené-
mu panu Hartvikovi."

Na elo navrátil se opt klid a ve
zvuný hlas jakýsi nádech velitelský, že
bezdky uposlechl sluha pání jeho, ohled-
nuv se ješt po té neznámé osob, která
asi mnoho štstí domu nepinese.

Pan Zejdlic slyše o cizinci pibyvším,
rychle vyskoil. Radost zazáila z jeho
zrak, jako kdyby dosáhl cíle, po nmž
toužil dlouhý as. Rychle chvátal ku dve-
ím, asi tak jako když zaskíply druhdy
tžké nákladní vozy ped okny stíbrem
obtížené.

„Vstoupiž již pane Balcare dále, abys
pookál po dlouhé cest. V, že ekal
jsem t toužebn po nkolik dn již. Do-
mníval jsem se, že snad ani nezavítáš na

tento hrad, kde pec pro t vše již pi-

praveno."
„Raiž odpustiti, urozený pane, mému

váhání. Záležitost jakás zdržela mne pes
píliš u dvora nejmilostivjšího císae.

Jsem též i já zde z té duše rád, že ko-

nen se u tebe nacházím a mohu slabé

síly své propjiti tob k volnému užívání."

Vstoupili v komnatu. Cizinec na vy-

bídnutí pan Hartvikovo odložil pláš i

baret a zasedl k tžkému duhovému stolu,

na nmž íše nedopitá svdila, že hradní

pán práv ukájel svou zasmušilost ve vín.

Chvíli sedli mlky. Pan Hartvik klo-

pil asem zraky, jakby hledal v tch rý-

hách dubových své myšlénky a vhodnou

jakous cestu, by mohl pronesti to, ím
byla peplnna hlava, srdce, celá duše.

Z nesnází jeho vytrhl jej konen sluha

pinášející plnou konvici a íši pro cizince.

„Necht pipraví se pokoj ve vži a

ty penes tam zavazadla pána tohoto !"

Bylo vidti na panu Zejdlicovi, že se

ch3e vší mocí sprostiti sluhy, pekážejícího

mu v jeho zámru.
„Já zavazadel málo mám, ba skoro

žádných. Zanechal jsem vci své v Nm.
Brod, odkudž, prosím, bys laskav je ká-

zal nkterý den sem dopravit. Prozatím

tedy plást mj a zde baret tvoí zava-

zadla má."
S úsmvem podával obé sluhovi; pi

tom upel zraky své ve tvá jeho, že tento

zmaten a s chvatem opouštl komnatu,

jakoby jej pítomnost cizincova nevýslovn
désila. Pan Hartvik zatím naplnil ob íše

až po kraj a podávaje jednu z nich hostu

svému piavil usmívaje se: „Nuž tedy,

pane, na hojný zdar našich prací, na tvoje

i mé blaho a na brzké dokonání!"

„Doufám, že budu moci tvé milosti

I výplni ti pání každé mrou nejhojnjší."

Piblížil íši ke rtm; hradní pán
naléval astji si do íše, pobízeje neu-

stále i hosta svého.

„Zde na hrad mém starý ješt dobrý
eský zvyk, že pohostinství první ctností

hradního pána býti má. Ty prosím, bys se

! posilnil k nastávající práci. Dal jsem ti

I k tomu cíli již upraviti luebnu nad tvou

|

komnatou, ve vížce rohové, odkudž dobe
lze pozorovati postavení hvzd, a kam e-
le málo pichází. Nu a jak jsi se dostal

sem ze vzdálené Prahy? Zdráva-li jeho

milost královská a dosud naklonna bá-

dání hvzd a pracím v laboratoi svém ?
a

„Když jsem pipravoval se již na cestu,
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síila se mstem povst, že prý churaví.

Avšak nevím. Slavný mistr, mj uitel,

ped nedávnem pedpovdl mu dlouhý
ješt vk, plný radosti a klidu. Jeho mi-

lost v laboratoi tráví vtšinu dne a do-

slechl jsem i z bezpeného pramene, že

již na stop jest zázranému kameni i

elixíru života. A mohu íci též, — pro
bych se s tím tajil — že i já již cestu

neklamnou jsem vyzvdl, kterak obého ve
krátkém ase dosáhnout. Nemohu ovšem
íci urit, jak asi brzy dojdu ku cíli, než
výsledek jest hoden poshovní, a ty snad,

urozený pane, nehledíš na dobu, které

teba k podniku tak dležitému."

Pan Hartvik slyše o blízkosti kýže-
ného cíle ani nedýchal, doufaje, že za
krátký as vrátí se opt na tenhle hrad
bohatství a s bohatstvím jarost, blaženost.

„Bu ujištn, drahý pane, uený miste,
že mi to lhostejno, budeš-li se svým vý-
konem hotov díve nebo pozdji. A pi-
byslavský Hartvik, bu ujištn, dovede
odmovat královsky! Nuž tedy ješt jed-

nou na šastné dosažení úelu našeho."

Panu Zejdlicovi oi jen jen svítily,

ze tváí mu úsmv nemizel a íše prázdna
v okamžiku.

Na Pibyslavi ani jedno okno snad
již neosvtleno a i hradní stráže již bd-
ním klonily hlavy k prsm, když pibylý
host ubíral se do své komnaty. Pišed ku
dveím kynul nedbale sluhovi. Dvée se

zavely; sluha poodešel, zastavil se ve
tmavé chodb, zamyslil se a zakýval ne-

dviv hlavou.

„Nevím, nevím, jak dlouho tenhle hrad
potrvá. Zdá se mi, že se sem již bsi st-
hují. Aspo tenhle tomu pekelnému kní-

žeti podoben jako vrán vrána. Ten jeho
pohled bitký jako me s jedovatým ostím
a tvá jako baziliší. Na tu chodbu zde
nebudu se drát, neradno s nebezpeím za-

hrávat, zvlášt, když tak blízko jest.

(Pokraování.)

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

(Pokraování.)

O sporech mezi pívrženci liturgie la-

tinské a milovníky obad východních za

století 10. nevypravuje djepis nic uri-
tého, ba z nkterých okolností lze sou-

diti, že bývala obas dobrá shoda mezi
nimi. Alespo na dvoe knížecím nedá-
vala se pednost ritu latinskému ped Slo-

vanským, nýbrž obma se hovlo, jak teh-

dejší pomry náboženské toho vyhledá-
valy. Kým poktíti dal Vratislav syna
svého Václava, potom marn bychom se

tázali. Když pak vzrostl na pacholíka,
pozval kníže Vratislav biskupy a veškeré

duchovenstvo chrámové, hodlaje slaviti po-

stižiny milého syna svého. „Dobrý pak a

blahovrný biskup odzpívav s veškerým
duchovenstvem svatou liturgii v chrámu
nejsvtjší Královny naší, Bohorodiky a

neposkvrnné Panny M., pozdvihl chlapce,

postavil na stupn ped oltáem a blaho-

slavil ho, takto ka: „Pane Bože, Ježíši

Kriste, požehnej dítti, jakož jsi požehnal
všem spravedlivým svým : Abrahamu, Izáku
a Jakubu a korunoval jsi pravovrné cí-

sae rovné apoštolm : Konstantina a He-
lenu. Potom stíhali ostatní páni dítti

vlasy." *)

Novjším bádáním na jisto jest po-

staveno, že vévoda Vratislav, bratr Spy-
tihnvv, zemel dne 13. února r. 921.

Sv. Václav byl pi smrti otcov 18 let

stár; narodil se tedy asi r. 903. Postižiny
jeho vykonány byly záhy, pokud ješt
byl díttem aneb chlapcem. Dosti možná,
že se to stalo za života strýce jeho Spy-
tihnva po ztroskotání íše Velkomoravské
(907—912). Nastává otázka, který biskup

zavítal do Prahy k rodinné slavnosti na
dvoe knížecím? Nkteí^ spisovatelé ho-

dlajíce dovoditi, že zem eská nepetržit
náležela k diecési K-ezenské,*) poukazují

k tomu, kterak biskup Eezenský Tuto
(894—930) povolán byl od knížete Vrati-

slava, aby požehnal mladistvému synu
jeho a postižinami zasvtil jej Bohu a

služb církevní. Milerádi bychom pisvd-
ili mínní tomu, kdybychom mohli se

zbýti nkterých pochybností, jež tuto opt
se nám naskytují. Tonsurou uvádjí se u
nás jinochové do stavu duchovního a oby-
ej ten i v dob sv. Václava byl opatro-

ván. Kdo by pi obadu svrchu eeném
myslil na tonsuru, musil by vyznati. že

Vratislav ustanovil sv. Václava ke stavu

knžskému. Proti tomu svdí legenda,

kouc : „Když bylo otci jeho Vratislavu

*) Staroslovanská legenda : „Život sv. Vá-

clava." Viz Obzor 1882 str. 256. — Der hl.

Wolfgang str. 83 n.

**) Der hl. Wolfgang str. 83—86.
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posadit! chlapce na svém stolci," to jest,

jak tomu rozumíme, když chtl jej ped-
staviti panstvu jakožto ddice a nástupce
svého, „pozval biskupy a duchovenstvo

I

chrámové." Sv. Václav byl zajisté nejstar-

1 ším synem knížecím a tím i nástupcem
trnu vévodského, ježto Spytihnv bez-

dtek ke hrobu se chýlil. I nemohl a ne-

chtl otec zasvcovati jej ke stavu du-
chovnímu a tonsurou uvádti do potu

! klerikv. Nad to pak udluje tonsuru bi-

skup i jiný hodnostá církevní sám, kdežto
sv. Václavu stíhali vlasy i nkteí z pan-
stva, což opt by se nesnášelo se ádem
církve latinské. Již z toho vidno, že že-

1 hnání sv. Václava v útlém vku jeho a
postižiny, kterými bylo provázeno, nejsou

' a nebyly obadem obvyklým v církvi zá-

padní. Jelikož pak biskup Tuto sotva by
byl v echách podnikal obady mimo-
církevní, dlužno za to míti, že skladatel

|
legendy neml na mysli biskupa Bezen-

i skóho, an vypravoval o postižinách sv.

Václava.

V církvi východní doprovázejí se až
podnes nkterá žehnání osob tím, že se

jim pistihují vlasy. Není tedy bezd-
vodno domnívati se, kterak postižiny sv.

Václava byly obadem církve Slovanské. V do-
mnní tom potvrzuje nestranného badatele
i^ modlitba, kterou pronášel biskup žehna-
jící pacholátko, prose Boha, aby koruno-
val je, jako „korunoval pravovrné císae
rovné apoštolm: Konstantina a Helenu. 11

Panovník tch sotva by byl vzpomínal
biskup obadu latinského. Co se tkne osoby
biskupovy, pronáší se slovutný Tomek*)
takto : „ biskup Eezenský to nebyl. Možná
vždy, že se po vyvrácení íše Moravské

i
utekl do Cech nkterý z biskup tamj-
ších teprv nedávno tam opt dosazených
a že se Vratislav yynasnažoval o obnoveni
arcibiskupství Methodova, které pod pan-

l

stvím pohanských Maar zaniklo, se sí-

,

dlem v Cechách. Ale souvkó zprávy o
panování tohoto knížete jsou hubenjší
než o ase pedtím

; sotva tolik zazname-
náno o nm, že byl zakladatelem druhého
kostela na hrad Pražském ke cti sv Jií."

Co se vypravuje o vzdlávaní sv. Vá-
clava a pokroku jeho ve vdách, zajímá
pozornos naši nemálo. Staroslovanská le-

gendami: „I dala jej bába jeho Ludmila
.

nauiti knihám Slovanským podle úvodu
knze a navykl rozum jeho dobe. Pak

*) Dje království esk. 1885 str. 22.

jej odsadil Vratislav z Budce a poalo se

pachole uiti knihám latinským a nauilo
se dobe." Slovy tmi vyznaen jest pí-
padn pomr mezi obadem Slovanským
a liturgií latinskou v Cechách na poátku
10. století. Sv. Ludmila jakožto paní r-
kem pokroilá a starých ád milovná,

piinila se o to, aby vnuk její uveden
byl do známosti náboženství kesanského
nejprve slovem i písmem mateským. A
h!c, rozumná snaha její nepotkala se s pe-
kážkami, jelikož v Cechách mli i knihy
Slovanské i knzi, kteí jim dobe roz-

umli. Jednomu z nich pikázala tedy sv.

Ludmila vnuka svého, aby zasvtil jej do
uení Kristova, seznámil s dílem sv. vro-
vst Cyrilla a Mothodje a navedl k látce

obadv, ježto konaly se jazykem Slovanským.

Sv. Václav následuje svého uitele, dobe
se nauil rozumu knih jemu pedkládaných,
a tak prospch inil netoliko ve vzdlání
kesanském nýbrž i ve vdomí národním.
Otec jeho Vratislav podporoval zajisté

šlechetnou snahu sv. Ludmily, kteráž pe-

ujíc o vzdlání vnuka svého vdou Slo-

vanskou, chránila poklad sv. Methodje
odkázaný knížecímu domu Pemyslovu,
chránila tradice domu toho, pokud zalo-

ženy byly na ktu vévody Boivoje ve
svatyni Velehradské. Než pomry asové
(nechceme-li íci „vyšší ohledy ;í

),
ukládaly

Vratislavovi, aby cviiti dal syna svého
í latin, aby seznámil jej s liturgii latinskou,

která tenkráte rychle se ujímala po Cechkch,

podporována jsouc nedostatkem knžstva
Slovanského a neteností panstva ke v-
cem národním. Zdali sv. Václav maje se

zdokonaliti v tom, emu doma se nauil,
meškal njaký as v kláštee sv. Emme-
rama v Eezn, jak domnívá se toho dr.

Dudík,*) nechceme ani tvrditi ani popírati.

Vévoda Vratislav (f 921) byl panov-
ník velmi obezetný. Akoliv vzdlávati
dal syna svého v knihách latinských, po-

mýšlel pece, jak se pravd nejvíce blíží,

na znovuzizeni aneb vzkíšeni církve Slo-

! vanské tak, aby sídlo její arcipastýe bylo
v echách. ' Pední djepisec náš V. V.

Tomek pronáší se o tom, mimo slova již

svrchu uvedená takto: , Vymením rodu
Karla Velikého v Nmcích (911) pestala
sama sebou všeliká závislost zem eské
od Nmecké íše, ve kterou se byl dal

Spytihnv vyžádáním sob ochrany proti

Svatoplukovi Moravskému; a zdá se, že

*) Déjiny Moravy; kn. IV. str. 8.
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Vratislav pomýšlel i na to, jak by se stále

zbavil závislosti od Nmec také ve správ
církevní ... a že vynasnažoval se o ob-
novení arcibiskupství Methodejova, které
pod panstvím pohanských Maar zaniklo,

se sídlem v Cechách . . . Ml-li Vratislav
zámysl odtrhnouti se docela od biskupství
ezenského, dá se souditi, že v provedení
jeho ml pekážky nejen od Arnulfa, vé-

vody Bavorského, k jehož panství náleželo
toto biskupství, nýbrž i v echách samých
od vojvod Zlických, kteí se ty doby ob-
jevují co nejmocnjší v zemi po kníža-
tech." *)

Drahomíra, chot Vratislavova a matka
sv. Václava, byla asi kesankou.**) Zdali
více pála obadu Slovanskému ili latin-

skému, nelze nikterak na jisto postaviti.

Ti, kteí pokoušejí se rozeší ti otázku
práv vyslovenou v ten rozum, že Draho-
míra byla kesankou obadu Slovanského,
dávají se zavésti snahou, aby vysvtlili
nkteré záhady djepisné toho vku ; což

ovšem pro nedostatek pramen sotva kdy
se podaí. Drahomíra dala podnt k ná-

silné smrti sv. Ludmily a jestliže kdo
chce ji omlouvati ze násilného skutku
toho, staví se na odpor veškerým d-
jepisným zprávám starého vku, pokud
táhnou se ke smrti sv. Ludmily. Klásti

zahynutí její na úet šlechty s Nmci
spolené a liturgii lat. oddané, jest sice my-
šlénka velmi lákavá obzvlášt pro milov-
níky církve Slovanské, avšak djepisné
podpory nedostává se naprosto.

(Pokraování

)

Podobenství, paraboly a bajky.

VII.

Kvtina neb ratolest' utržená.

Co bývá z kvtiny neb z ratolesti od kmene
svého utržené neb ulomené ? Z poátku po n-
jaký as kvete a se zelená majíc pknou barvu

a zelenos svou ješt od kmene matiného. Ale
pak brzy vihled vadne a hyne. Pomahává
se sice kvtinám vytrženým aneb utrženým u-

mlými prostedky, aby zachovaly svou svžest
kvt a zele list svých; dávají se do nádob
vodou naplnných. Ale i to jak málo a na jak

j

*) Dje král. eského, str. 22.
*':>

) Kalousek: Obrana knížete Václava

svatého 1872.

krátký as pomahává! Kvtina brzy ve vod
se rozmoí a zapáchá; a není k niemuž, než

aby se vyhodila. Kvtin nebo ratolesti nejlépe

svdí, je-li stále pi svém pni neb kmeni
v dobré zemi zasazeném. —

Co jest kvtina utržená neb ratolest ulo-

mená, to jest mravnost odlouená od náboženství.

Jsou, kteíž se odtrhují od náboženství Ježíše

Krista, a kteíž se i pak pece poád chtjí

ukazovati mravnými, ano kteíž chtjí dokazo-

vati, že mohou býti mravnými sami bez nábo-

ženství. Ale blahovci zapomínají, že v em pak

ješt se ukazují mravnými a hodnými, že sami

nevdouce toho nemají od nikud jinud, než

z náboženství, jež jsou byli opustili.

A nemže dlouho trvati mravnost jejich

bez náboženství nemajíc více síly v sob. Mrav-

nost bez náboženství co mže jiného živiti, le
chvála svta? Ale jako kvtina ve vod se

rozmoí, zahnívá a plesniví, anebo jako voda,

do níž se dá kvtina, brzy vysákne, a pak kv-
tina uvadue : tak také mravnost bez nábožen-

ství bu v chvále svta všecka pýchou se zkazí,

anebo vezme za své, jak umlkne chvála lidská.

Kvtinou neb ratolestí od kmene svého

odtrženou se nám vypodobnuje i protestanství.

Protestanství jest vtev od církve katolické od-

tržená. Nebylo diva, že protestanství z po-

átku se ukazovalo mnoho kesanským. To
všecko mla ješt z církve katolické. Ale ím
dále, tím více z náboženství protestantského

kesanství se ztrácelo a ztrácí. —
Prtrže v hrázi.

Jak pošetile si vedou, kdo chtj íce zasta-

viti povode povstávající protržením hrází je-

zerních teprv daleko dole usilují zastavovati

mocné proudy vod z jezera se valících, kdo

zapomínají, že marné jest všecko hrazení a za-

stavování jejich, nehledí-li pedevším nahoe
ucpávati a zadlávati všecky prtrže, kudy voda

se protrhla, aneb protrhují-li dokonce sami

ješt hráz jezerní.

Tak pošetile si poínají, kdo chtjíce sta-

viti všeliká trápení lidská o to se piiují,
aby se vydávaly zákony na zákony, aby se sta-

vly trestnice a káznice, aby se zizovaly blá-

zince, a kdo pece nic nebrání híchu, z nhož
všecko trápení lidské pochází, kdo híchu ješt

nadržují, kdo ješt boí nejmocnjší hradbu

proti híchu, kteráž jest božské náboženství Je-

žíše Krista.

Ženy po innžích se shánjící.
Isaiáš 4, 1.

Prorok Isaiáš, aby zejm na oi postavil

lidu israelskému, jak zlé asy na n pijdou
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pro híchy jejich, jak zídne poet muž jejich

bouemi válenými, tak také mezi jiným pro-

rokuje: „I uchopí se sedm žen muže jednoho

v ten den kouce : Chléb svj jisti budeme, a

rouchem svým se odívati ; toliko nazývejme se

jménem tvým ! odejmi pohanní naše. u

Co dlávají lidé ješitní a ctižádostiví, kte-

íž chtjíce stj co stj vyniknouti a se vyzna-

menati toho pro neschopnost svou nikterakž

nemohou dojiti? Uchopí se toho neb onoho

muže, jenž došel aneb dochází ve svt jakési

slovutnosti, aby ho chválili, aby se vydávali za

jeho pívržence, za jeho pátely a spoleníky,

aby se honosili jménem jeho, a aby tak odato
bylo od nich pohanní vlastní neschopnosti.'

Tato ješitná ctižádost jak mnohé pivádí mezi

kacíe a nevrce!
v.

Dm starý a nový.

Kdosi sveden marnivostí svou a pomlu-

vou nepovolaných hánc zboil si dm svj
sprostý sice, ale pevný, všecek ješt dobrý,

všude dost teplý. Namíst jeho vystavl si dm
nádherný s jizbami a komnatami prostrannými,

vysokými, ozdobn malovanými. Z poátku chod
poád po dom a okolo domu nemohl se na-

bažiti pohledem na krásnou výstavnost nového
domu svého.

Ale zatím pišla krutá zima. Te zaalo
se topiti. Ale nastojte ! A zatopili ve svtnici

té neb jiné, nemohlit nikde se dotopiti. Nikdy
tolik nezkusili zimy. A jakých nových zkusili

strach a úzkostí, když za nedlouho v dom !

novovkém brzy tu brzy tam zaalo to pukati,

se trhati, se boiti. ím dále, tím více toho
litovali, že pohrdli domem starým, tam že užili

tolik tepla, tam že bydlili tak bezpen a po-
kojn. —

Jak milé a potšitelné svou láskou, a jak
jisté a bezpené svou božskou pravdou jest ná-

boženství kesanské katolické, to stavení, jež

jest vzdláno na základ apoštolv a prorokv,
kdež jest nejhlubší uhelní kámen sám Kristus

Ježíš. Ef. 2, 20. Ale mnohým se nezdá, aby
déle v tom stavení zstávali. Píliš jim je blá-

znivý svt poád haní, poád za sprosté vyhla-

šuje. Píliš jim vychvaluje a vynáší jiné nauky
a soustavy, nauky a soustavy svobodomyslné,
bludaské, nevrecké. A píliš sami jsou pyšní

a obdivu svta žádostiví. Ne, neodolávají své

pýše a svodm svta, až se spustí kesanské
katolické víry své, až si ustaví v rozumu a

v srdci svém práv ve svt panující zásady,

zásady nevrecké a bludaské. Z poátku jim

lichotí chvála svta, líbí se nová pravidla, žá-

dostem jejich tak nadržující.

Ale pijdou doby v život jejich, kdy teprv

se hrozí znamenajíce, jak ubývá lásky a vr-

nosti mezi nimi manžely, nfezi nimi rodii a

dtmi, v jaké se strhují nepravosti, v jaké

zmatky, v jakou zoufalost, jak se ítí a bourá

všecka jejich spokojenost, \šecka jejich pocti-

vost, všecka jejich blaženost vnitní i domácí.

Jak litují pak, že opustili náboženství Kristovo,

kdež tolik okoušeli lásky, kdež tak pevn stáli

ve vší ctnosti a spokojenosti!

Domov.

Hospodá a hospodyn manželka jeho vzdá-

lili se na nkolik dní z domova. Navracujíce

se pak doma starostliv zpomínali si na cest,

jak to bude doma asi vyhlížeti, na jaké pijdou

nepoádky za nepítomnosti jejich natropené, co

budou míti práce, aby zase všecko v poádek
uvedli. A v skutku navrátivše se dom byli

nemile pivítáni tu tím tam jiným nepoádkem
;

ale hned o to všecku mli péi, aby zase v do-

m všude nejlepší poádek udlali. —
Nejprvujší náš domov jest naše srdce. A

zle bývá, bývame-li dlouho pry z tohoto do-

mova svého. A býváme dlouho pry z domova
srdce svého, nejdeme-li dlouho k sv. zpovdi.

A ím delší jest doba již, co jsme nebyli u

sv. zpovdi, tím dkladnji nás hlas Boží skrze

svdomí naše upomíná, abychom již ani chvíli

neodkládali, vrátiti se do domu srdce svého,

abychom již náped si pomyslili, že za nedba-

lostí naší mnoho zase tam chybného a híšného

se zasadilo, abychom to všecko pilným zpyto-

váním svdomí svého dobe poznali, a abychom
upímnou a skroušenou zpovdí to všecko zase

vyklidili a si opt uinili srdce své nejmilejším

domovem svým.

Rže a klasy obilní.

„Podívej se," pravil mrzut klas žitný

k sousedu svému, klasu pšeninému; „co lidé

vyvádjí s tmi ržemi, jak je nosí jako dra-

hou vzácnost v rukou i na prsou, jak s nimi

se líbají, jak jimi se krášlí ; a tak s nimi se

milkují okolo nás jdouce a nás ani si nevší-

majíce."

„Z toho brachu mnoho si nedlej," po-

uoval klas pšeniný klasu žitného, „to trvá

jen malou chvíli, že se lidé tak mazlí s tmi
ržemi; až je oichají, zase je zahodí; pohle,

co jich všude se válí ožmolených a pohozených
;

a kdo si pak všimne tch šípk jejich? Pak,

a to bude co nejdíve, s celým srdcem jen

k nám se obrátí, aby po celý rok jen s plody

našimi se obírali, aby si je jako zlato chovali,

a jako zlata si jich vážili. —
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Nemajít poestné panny a ženy kesan-
ské pro závidti ženštinám frejíským toho, že

se jim svt tak koí. Karel Otman.

KRONIKA.
Z Prahy. Nejd. p. arcibiskup hr. Frant.

Schoenborn rozlouil se v sobotu odpoledne

s Budjovicemi, kde peetní zástupové lidu,

spolky, družiky ho doprovázeli do nádraží,

odejel drahou Františka Josefa ku Praze, kam
pibyl o 10. hod. veer. Na nuselském nádraží

vystoupil z vlaku a vsedl do pichystaného ko-

áru, kterýmž odjel do Bežan. Tam prodlí do

15. t. m. Pedvírem dne 3. t. m. pibyli

z Prahy nejd. p. kapit. viká Ant. Hora, nej-

dst. p. svtící biskup Karel Schwarz a dva ka-

novníci do Bežan, aby Ho jménem metrop.

Kapituly sv. Vítské a celé arcidiecése pozdra-

vili. Slavný vjezd do Prahy bude se konati

dne 15. t. m. o svátek Nanebevzetí Marie P.
Nejd. p. arcibiskup vyjede v ten den ze Be-
žan o pl 6 hod., pibude pes Nusle ku krá-

lovským Vinohradm, kde Jej purkmistr Vino-
hradský uvítá, a o 7. hod. na Václavské ná-

mstí, kde Jej opt purkmistr král. hlavního

Msta Prahy dr. Tomáš erný osloví. Pak po-

jede Ferdinandskou tídou, nábežím a pes
Karlv most ke kostelu sv. Mikuláše na Malé

Stran, ped kterým uvítacíe íniti bude nejd.

probošt Kapituly sv. Vítské dr. Adolf Wurfel.

O pl 8. hod. shromáždí se totiž ped pí-

jezdem veškeré duchovenstvo, které ku slavnosti

té do Prahy zavítá v eené basilice. O 8. hod.

bude sloužena u sv. Mikuláše malá mše sv., po

které bude slavný prvod do metropol, chrámu

u sv. Víta. V tomto prvodu ponesou se ped
nejd. p. arcibiskupem papežské bully a pallium.

V metropol, chrámu bude sloužiti nuncius pa-

pežský arcibiskup Vanutelli pontiíikální mši sv.,

mezí kterou podá po petní papežských bull

novému knížeti arcibiskupovi pallium. Týž udlí

pak papežské požehnání, s kterým spojeny jsou

plnomocné odpustky. Po „Te Deum laudamus"

bude následovati homagium, které záleží v tom,

že pítomné knžstvo novému nejd. p. arcibi-

skupovi ruku líbati bude. Slavnosti pítomni

budou nejd. biskupové eští, místodržitel J.

Excell. p. baron Kraus, šlechta, náelníci stát-

ních i zemských úad, mšanské sbory a lid.

Mezi tím, kdy se ubírati bude J. kuíž. Milost

z Václavského námstí k sv. Mikuláši a od sv.

Mikuláše na hrad bude se zvoniti ve všech

kostelích pražských. Od 15. t. m. jest knžstvo

této arcidiecése povinno v Canonu pidati jméno

„Et pro Antistite nostro Francisco." Na mnohá
léta a vládne slavn Pražské arcidiecési ná-

stupce sv. Vojtcha a Arnošta z Pardubic Fran-
tišek hrab Schoenborn!

*—* Pobožnos 40-hodinná koná se do

6. srpna u sv. Františka u kížovník, od 7.

—

10. t. m. u Karmelitánek na Hradanech a od
10.— 14. srpna u nejsv. Trojice v Spálené ulici.

•-•
*— * V pondlí dne 27. ervence bylo

v Sím ve Vatikán konáno tajné papežské

konsistorium. V nm byli prekonisováni, t. j.

církevním plnomocenstvím opateni nový arci-

biskup pražský hrab Frant. Schoenborn a jeho

nástupce na budjovické stolici biskupské dr.

Martin íha. Vedle nich bylo šest církevních

hodnost prohlášeno za kardinály; z tch jest

nejzajímavéjší osobností bývalý arcibiskup Ko-
línský, jehož pedkové pocházejí z jižních óech.

Žije ve vyhnanství, neb nechce uznati kvtnové
zákony pruské, které namíeny byly proti církvi

katolické. Vedle svrchu eeného Pavla Mel-

chersa byli ješt jmenováni kardinály Alfons

Capecelatro, arcibiskup z Kapuy, Frant. Bat-

taglini, arcibiskup z Bologny, Patrik Frant.

Moran, arcibiskup v Austrálii (Sydney), bene-

diktin z Monte Oliveto Placid Sciaffino, jenž je

zárove sekretáem kongregace rit, a Karel

Cristofari, generální auditor papežské komory.

Všemu tomuto jmenování pedcházela papežská

allokuce neboli e, v které svatý Otec roze-

bíral církevní pomry v Itálii, Francii a N-
mecku. Jmenovit vyslovil politování své nad

tím, že v Itálii bylo svtskou vládou zakázáno,

že nesmí vojsko doprovázeti velebnou svátost',

když ji knz nese k umírajícímu, a pak, že

vládou svolán byl pímo do íma sjezd proti-

klerikální. Také ve Francii a v Nmecku pot-

kává prý se církev poád ješt s obtížemi, ale

tady prý je vyhlídka na lepší doby, na vyrov-

nání i na znovazavedení míru, k emuž okam-

žit prý jest nevyhnuteln potebí svornosti.

*__* Spolek Arimatejský pochoval v msíci

ervenci 168 chudých kesan v Praze ; totiž

z obecné nemocnice 48, ze zemského blázince

18, z nemocnice Milosrdných bratí 6, z nemoc-

nice Milosrdných sester 30, z nemocnice Alžb-

tinské 1, z vyšetovacího vzení 1, a z umrlích

kaplí 4; celkem letos již 749 osob. V tomto

msíci vzdává výbor spolkový díky za udlené

milodary okresním výborm v Peloui, Mladé

Vožici, Lovosicích a Šluknov, dále p. M. K.

za dar 24 zl., jímž se nesmrtelným lenem

spolkovým stala.

*__* Nesnášenlivost náboženská. Ja-

kému mravnímu nebezpeí vydáno jest dlnicívo

v továrnách jistých lidiek, toho patrný jest

doklad v Novém Bydžov v továrn koželužské,
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jež majetkem jest firmy „Bergmann etComp."
Tamní dozorce dlník Lippe, protestant, zne-

mravuje totiž a pohoršuje pracovní lid rou-

háním se Bohu a potupnými a rouhavými vý-

roky o Matce Pán, což vše ubohým dlníkm
jest trpliv poslouchati, a nechtjí-li od, „do-

brotivých chlebodárc" býti z práce vyhnáni.

Když jeden z dlníkv odvážil se konen bo-

hopusté toto jednání uvésti na veejnost, ihned

z práce byl propuštn. A majitelé továrny tak

rozumjí pojmu spravedlnosti: místo aby rou-

havého zízence svého ze služby propustili, vy-

hánjí nepohodlné sob, náboženství svého si

vážící dlníky. Nemnoho lépe, než tento pro-

testant, vedou si jinde židovští iditelé a bylo

by vru na ase, aby nekalé takové poínání
písn bylo trestáno od píslušných úad. Pro-

testanti a židé zajisté by ihned zažalovali pro
rušení náboženství.

Z Baltimore. (Dokon.) Jinak se stát o

náš chrám aneb o školu nestará. Zizuje bez-

konfessijní tak zvané veejné školy, platí ui-
tele, nenutí ale nikoho, aby dti do nich po-
sýlal. Každá náboženská spolenost mže si na
své útraty zíditi školu, musí ji ale též vydr-

žovati a mimo to pispívati placením mstských
daní na vydržování svobodné školy. Do kato-

lické školy nevstoupí nikdy inspektor, kdežto
svobodné školy podléhají jako v Evrop do-
hledu inspektor všelikých stup. Jenom v po-

licejních a zdravotních záležitostech stará se

se mstský úad o náš kostel a naši školu.

Tak naídil loni, aby všecky dvée v kostele

a ve škole tak byly zaízeny, aby se daly otví-

rat! na venek. Když jsme letos v zim zaali
v kostele topiti, pišel asn ráno policista a

rozkázal, aby okolo kamen bvly postaveny že-

lezné opony, jelikož by mohly stolice kostelní

blízko postavené chytiti. — V pedešlém roce

seznal jsem pi vyuování dorostlých chlapc a

dvat a také pi zkoušce ped oddavkami, že

mladší lid nedostaten zná katolické základní

pravdy, a proto zaal jsem místo kázaní vy-

kládati katechismus. Podivuhodno je, že jsem
uepozoroval pi lidech, kteí v pokroilejším
stáí z Cech do Ameriky pišli, nedostatku zna-

losti náboženství takového, jako pi mladší ge-

neraci. — Máme tu v Baltimoreu dvoje velmi I

dobré katolické noviny, anglické, „Catholic I

mirror," a nmecké, „Katholische Volkszeitung."
|

eši severo-amerití mají také dva katolické

listy, „Hlas," který vychází v St. Louis, a

„Cechoslovana" v Chicagu* Všecky tyto listy

jsou týdenníky, ale mají velmi bohatý obsah.

Dovdl jsem se, že druhý eský list, který I

teprve loni vycházeti poal, má málo abonnent. \

Ped trnácti dny upozornil jsem na to osadníky
!

pi ohlašování ped kázáním, a již druhý den

pihlásilo se deset odbratel. Z toho lze vid ti

dobrou vli, která obec ovládá, akoli náleží

vtšina zdejších eských katolík ke stavu pra-

covnému, tak že si musí denní chléb tžkou

prací vydlávati. — Dstojný pan P. provinciál

Schauer, Amerikán nmeckého pvodu a veliký

pítel naší eské obce svato-václavské, pijal

loni na podzim zdarma do juvenaru v North-

Eastu, jakéhosi to chlapeckého semináe kon-

gregace redemtorist, tyry eské chlapce, kdež

vystudují šestitídní gymnasium, aby potom —
budeli to vle Boží — vstoupili do studentatu

v Ilchestru, studovat filosofii a theologii. Máme
též nyní v llchestru tyry kleriky, z nichž je-

den je od loska knzem, kteí se vší pílí a

s dobrým výsledkem studují eštinu. Požehnáli

Bh našemu úmyslu, budeme míti v krátce

tolik eských knéží, aby mohli v rozliných

eských obcích severní Ameriky konati missie.

asto již mne žádali duchovní správcové e-
ských obcí, abych u nich missie konal, le
musil jsem odíci, ponvadž mám beztoho v

Baltimoreu píliš mnoho práce a ponvadž moje

stáí velikého namáhaní již nesnese.

láterámií oznamovatel.
—* (Nový dležitý podnik literární.)

Redakcí dp. P. J. Kachníka, vikáe a nákla-

dem knihkupectví R. Prombergra v Olomouci,

poala práv vycházeti „Sbírka asových listv,

úvah a pednášek" kterouž se má zahájiti

nová innost literární na Morav elící ku ná-

rodnímu, duševnímu a hmotnému povznešení

lidu Moravského. — Pro tento podnik lite-

rární získán již hojný poet vynikajících sil a

látka rozdlena na lánky národohospodáské,

sociální a národu -katolické. — Dstojnji ne-

mohla tato sbírka zahájená býti jako temi pa-

stýskými listy, tvoícími sešit 1., jimiž tak krásné

a dojemn promluvili velepastýové zem ko-

runy eské ku svému lidu. — Kdežto se jed-

notlivá ísla asopisv, jež svého asu tyto pa-

stýské listy pinesly, lehce pohodí, potratí a

znií, zstane sbírka jich tímto sešitem úhledn
upraveným trvalou památkou posvátného roku

Methodjského. Mnoho prospje sbírce té velmi

levná cena její; stojít tento pkný sešit o dvou

arších obsáhlého tisku pouze 6 kr. — Další

sešity obsahovati budou: Jakým zpsobem jest

zahájiti tímto posvátným rokem znovuzrozeni

lidu Moravského. O lichvé. O zachování kroje

národního. O spoivosti. O pojišování dlnic-

kého stavu. Horálv našich denní chléb — ze-

mák, a prospšné jeho pstování. Zhoubné
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úinky koalky atd. atd. Není pochybnosti, že

hlavn knžstvo naše, jež jest lidu našeho ui-
telem, rádcem a vdcem, s prospchem postará

se o to, aby sbírka tato nabyla nejvtšího roz-

šíení, jakého jí zplna srdce pejeme !

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

Jmenováni jsou

:

p. Aloys Bdhm, far. v Cerkovicích, jmenován

osob. dkanem
;

p. Ant. Fanta, far. u nejsv. Trojice v Podskalí

v Praze,

p. Václ. Malý, far. v Poíí,

p. Frant. Vania, far. v Maršovících,

P. Vendelín Albert, knz . prem. a opat. ta-

jemník v Teplé,

P. Karel Emele, knz . kížovn., probošt na

Chlumu Mariánském, jmenováni arcib. notáry.

Ustanoveni jsou

:

p. Frant. Libovický, katech, na Vinohradech,

za far. v Stezmíi

;

p. Ignác Matéjovský, far. Kolodjský, za far.

ve Vi ticích
;

p. Jan Arnošt, admin. v erveném Újezd, za

kapl. v Sedlci;

P. Karel Svoboda, knz . kížovn., za kapl.

ve Františk. Lázních (Franzensbad)

;

P. Ant. Vanek, knz . kížovn., za II. kapl.

v Tachov;
P. Petr Špika, knz . kížovn., za IL kapl.

v Králov Chlumu (Konigsberg)
;

P. Aug. Lenk, knz . kížovn., za II. kapl. u

sv. Frant. v Praze

;

P. Gabriel Pecháek, knz . kížovn., zakoop.

u sv. Frant. v Praze
;

P. Jos. Pohl, knz . kížovn., za koop. u sv.

Frant. v Praze.

Uprázdnné místo:

Kolodje, fara patr. p. Jana knížete Lichten-

šteina, od 29. ervence 1885.

V biskupství Kráiové-Hradeckém.
Vyznamenáni jsou:

p. Ant. Novák. b. vik., . kons. rada a dkan
na Veliši, a

p. Jan Cibulka, . kons. rada, b. notá a d-
kan v Oustí nad Or., jmenováni skutel

konsist. rady a assessory;

p. Ant. Pipota, . dkan a far. v Žlunicích a

p. Frant. Eixner, b. notá a far. Barnwaldský

na odpoiuka, est. dkany.
Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Kašpar, far. Cibuzsk^ za far v Jo-

sefov
;

p. Jos. Kavan, far. v Žíri, za far. v Zálonov;

p. A.it. Štpánek, kapl. Kralodvorský, za far.

v Bejšti;

p. Václ. Bartoš, vikar. v Hradci Král., za kapl.

v Chocni;

p. Karel Neužil, vikar. v Hradci Král., za
kapl. v Dolních Královicích.

v
Uprázdnná místa:

Cibuz, fara patr. nábož. matice, od 1. srpna

1885;
Zire (Schurz), fara patr. pana Waagnera šl.

z Wallernstádtu, od 1. srpna 1885.

V biskupství Budjovickém.
Vyznamenáni jsou

:

p. Tom. Sladovník, ed. c. k. polní konsistoe,

jmenován jest komoím Jeho pap. Svatosti

;

P. Edmund Kulich, . ádu premon. král. ka-
nonie Strahovské, far. ve Velké Chyšce,

p. Jan SSova, far. v Horní Cerekvi a b. notá,

p. Jan Peterka, far. ve Vžné, kons. rada a

viká stídnictví Pacovského,

p. Ant. Fáhnrich, far. v Rynarci, jmenováni
osob. dkany

;

p. Aug. Heeger, dk. v Poátkách, b. kons.

rada a býv. viká,

p. Vojt. Holý, dk. v Pelhimov, b. kons. rada

a viká stídn. Pelhimovského,

p. Ant. Luger, dk. v Nové Cerekvi, taj. Pel-

him. vik. úadu,

P. eho Segel, knz . premon. kanonie Stra-

hovské, farní admin. ve Smilových Horách,

p. Ferd. Hazuka, dk. v Cernovicích, taj. Ka-
menického b. vik. úadu,

p. Frant. Hraše, dkan v Pacov,
v

p. Frant. Pražák, dk. v ervené eici,
p. Ant. Klobouník, far. ve Zhoi, taj. Pacov-

ského b. vik. úadu, jmenováni bisk. notáry

;

p. Vojt. Ludvik, far. Stachov,

p. Frant. Kalina, far. v Novém Rychnov,
p. Jan Pravda, far. v Lidmani,

p. Frant. Fiala, far. ve Vonšov,

p. Prokop Pablásko, far. v Hoepníku,

p. ,
Frant. Peuker, far. ve Chvojnov,

p. Ant. Schmidinger, far. v Pošni,

p. Karel Zivsa, far. ve Veselé

p. Jan Kukla, gymnas. katech, v Pelhimov a

p. Jan Kouba, exposita na Kemešuíku, obdr-

želi exposit can.

;

p. Vojt. Hajný, kons. kane, bisk. ceremoniá a

p. Václ. Trubl, kapl. v Poátkách, obdrželi

Synodalie.

Uprázdnná místa:

Vodtíany, dkanství patr. obce král. msta Vod-

an. do 16. srpna t. r.
;

Mouenec, fara patr. pana Václava*Mull era, do

30. srpna t. r.

;

Mysliv, fara patr. pana Arnošta hrab. Wallisa,

do 3. záí t. r.
;

Místo katech, na obec. a mš. škole na No-

vých Hradech, do 19. srpua t. r.

Tiskem kníž- arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.



Roník XXXV. V Praze 15. Srpna 1885. íslo 23.

Vydává se

5., 15. 25. kaž-
dého msíce.

Redakce .

v kruž. arcib. se-

mioári, c, 190—1.

Expedice:
v knéhkiipectví
B. Stýbla na sv.

Václavském nám.
C. 786— 11.

Nedošlá ísla
-eklamujte nej-

déle v msíci.

BLAHOVEST

Majitel; fr. srdinko. Redaktor a nakladatel: fr. krasl.

Pedplácí se
v expedici a u

všech ádných
knihkupc

celoron zl. 3.—
poštou . „ 3.50
pololetn „ 1.50

poštou . „ L75

tvrtletní ped-
placení se nepi-

jímá.

.Jednotlivá ísla
se neprodávají.

„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné éiní národy". (Písl. XIV, u.)

i

X

František de Paula hrab ze Schbnborn,
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Promluva
pi prvním sv. pijímání.

Pochválen bu Pán Ježíš Kristus. Ma-
liko a neuzíte mne a opt maliko a

uzíte mne, neb jdu k Otci. Tmito slovy

opovdl Spasitel svým milým ucenníkm
Svou smr a zmrtvých vstání. Svj odchod
k nebeskému Otci. Pedpov ta zevrubn
se naplnila. Neb tyicátého dne po Svém
vzkíšení vstoupil Božský Mistr na hoe
Olivetské ped svými uenníky na nebesa.

Avšak a Pán Ježíš od svých milých u-

enník se odebral do sídel nadhvzdných,
pece neopustil jich a nás docela. Jako
starostlivý otec umíraje dává svým dtem
ta nejlepší nauení a vše i to, co nejdraž-

šího má, jim odevzdává, rovnž tak uinil
Božský Vykupitel náš. Prvé než-li nás
opustil, zanechal nám zde, co nejdražšího

ml, totiž sebe sama, své tlo a svou krev,

své Božství a lovenství. A tohoto nej-

dražšího odkazu Kristova, Veee Pán
máte dnes, milé dítky, okusiti poprvé. Ma-
liko a Spasitel vstoupí pod spsobou
chleba pod stechu srdcí vašich; dnes po-
prvé otvíráte Spasiteli mladistvé srdce své

j

dnes poprvé vpadnouti máte do oteve
ného náruí Kristova. Dnes z chrámu
zdejšího nepjdete do svých píbytk, ale

pijdete tam se svým Spasitelem O jak
vznešeného hosta ponesete si pod stechu
svého rodného domu. O v pravd šastný
to den, ten den dnešní, o nmž lze vám
praviti se Žalmistou Pán Davidem : „To
jest den, který nám uinil Pán, protož ve-

selme se a radujme se v nm," O mohu
snad pedpokládati, ba mohu tvrditi, že

jste zajisté spchaly do zdejšího chrámu
dnes radostnji než jindy, toužebnji než
jindy. A kterak byste nejásaly nad tím
pevelikým štstím, jehož se vám dnes za
podíl dostane, a jehož i sám císa fran-

couzský Napoleon tak vysoko si vážil.

Jak mnoho dítek tohoto peradostného
dne nedokalo se; sotva že ponkud od-

rostly plenkám, sotva že vyronily nkolik
slziek, sotva se jako útlé poupátko roz-

víjeti poaly, tu již neuprositelná kosa
smrti život jejich podala a jako trávu
polní sežala. Marn ronil slzy otec, marn
kvílela matka. Vás pak, milé dítky, Bnh
až posud zachoval, abyste mohly dojiti té

peveliké cti, totiž byste v smrtelné srdce

své pijmouti mohly Tlo Pán. Kéž jste

to štstí, jak náleží, pochopily a poznaly,

kéž jsem ml výmluvnos sv. Jana Zla-
toústce, kéž jsem ml e and lskou, bych
vám aspo ásten vysvtlil, jak veliké
milosti dnes úastnými se stanete.

Rozvažte dobe, kdo pichází dnes
k vám? Vy znáte již Toho, jenž dnes
do srdce vašeho vstoupiti má; víte že jest

to Ježíš Kristus, Syn Boha živého, a sám
pravý Bh. Jesti to Ježíš, Vykupitel náš,

jenž na hoe Kalvárii za všecky lidí, tu-

díž i za vás nesmírné bolesti trpl, aby
vás od vného zahynutí vysvobodil. Jest
to Ježíš, ten vroucí pítel a milovník ne-
vinných dítek, který praviti ráil. „Nechte
malikých pijíti ke mn, takových jest

království nebeské." Budete pijímati Toho,
jemuž eménka u obuvi rozvázati sv. Jan
Ktitel za nehodná se pokládal. Slyšely

jste ve škole z úst mých, jak pastýi Be-
tlémští za šastné se pokládali, že dáno
jim bylo njakou chvíli patiti na tvá
Syna Božího. Též radostí velikou oplývalo
srdce tí mudrc od Východu, že mohli
njaký den jemu se klánti. Z celé duše
své zaplesal staiký Simeon, že Božské
dátko dosti malou chvíli sml na loktech

svých držeti. Tšil se z toho velice svatý
Jan Ktitel, že mu popáno bylo na Spa-
sitele svta prstem svým ukázati a zvo-

latit „Ejhle Beránek Boží, jenž snímá hí-
chy svta " Peblaženou cítila se ona žena
neduživá, že mohla jen odolku roucha
Jeho se dotknouti. Velice poctna cítil se

svatý Jan Evangelista, miláek Pán, že

pi poslední veei na prsou svého bož-

ského Mistra odpoívati mohl. Jak se ra-

doval Zacheus, že Ježíše ml za hosta

v dom svém. Jak se tšily dítky Pale-

stinské, když je milý Spasitel k sob volal

,

je objímal a jim požehnání udílel. Nevý-
slovná jest blaženost andl, a nebešan
vbec, že mohou neustále na tvá Boží
patiti. Však mnohém vtšího vyzname-
nání dostane se dnes vám. Za nedlouho co

nejúžejí spojití se máte se svým Spasitelem,

kterýž sám pravil: „Kdo jí mé tlo a pije

mou krev, ve mn pebývá a já v nm."
Známo jest vám, že svatá Alžbta,

když ji navštívila Maria Panna, nadšen
zvolala: „Odkud mi ta veliká milos, že

matka Pána mého pichází ke mn?" Zda-
liž tedy nemusíte vy tím více ustrnou ti,

když ne matka Pán, ale Pán sám vás

navštvuje! To bídné tlo lidské, ta hrstka

prachu a hlíny stává se pi sv. pijímání
oltáem Pán. Jedna žena ze zástupu,

který druhdy Pána Ježíše obklopoval, bia-
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hoslavila Marii, matku Boží, že Ježíše pod
istým srdcem svým nosila, a že jej od-

kojila panenským mlékem svým. Nebo
v nadšení zvolala: „Blahoslavený život,

kterýž tebe nosil, a prsy, kterých jsi po-

žíval." Touže píinou nazval i archandl
Gabriel Marii požehnanou mezi ženami.
Však jeden každý z vás mže zvolati

:

„I já jsem blahoslavený, i já jsem pože-
hnaný, neb dnes smrtelnýma rtoma svýma
se dotýkati tla mám Pán." Když Spasitel

pišed k hrobu Lazarovu zaplakal nad pí-
telem svým, pravili Židé: hle kterak jej

miloval. A když já dnes patím na vás,
milé dti, v této chvíli, kdy Spasitel do
vaší duše vstoupiti se hotoví, nemusím-li
i já íci: hle, kterak vás miluje. Když
tvrtého dne po smrti Lazarov Pán Ježíš
blížil se k Bethanii, a Marta, sestra La-
zarova od Nho potšena byvši pro svou
sestru Marii Magdalenu bžela, zvolala
k ní: Pán je zde a volá tebe. Tak i já
milé dítky oznamuji vám : Pán je zde, zde
v tomto chrámu, zde na oltái a volá vás
k sob. — V první knize královské te-
me o veliké lásce Jonathanove k Davi-
dovi. Písmo sv. svdí, že Jonathan mi-
loval Davida jako svou vlastní duši. A
jaký dkaz pátelství svého podal Jona-
than Davidovi? Jonathan byl syn krále
Saula a David byl zprvu jen pastýský
pacholík. A hle Jonathan svlekl ze sebe
sukni a všeliké roucho jiné, kterým byl
odn a dal je Davidovi. Jonathan dal Da-
vidovi velmi mnoho, ale pece mu nedal
sebe sama, jako Kristus sebe sama dal za
nás na smrt kíže a posud se nám dává
v nejsvtjší Svátosti oltání. Vypravují
staí o ptáku pelikánovi, že zobákem ro-
zede prsa svá, aby krví svou nakrmil
hladová svá mláata; takovou lásku má
k nám i Spasitel, jenž nás krví Svou vy-
koupil a Tlem a krví svou duše naše

- živí k životu vnému. Ve starém Zákon
teme, jak hojn požehnán byl Obededom,
že archu úmluvy njaký as pechovával
v dom svém. Ale co jest archa úmluvy
proti nejsvtjší Svátosti oltání? Archa
úmluvy byla jen skvostn zhotovená skín,
ve které bylo jen nkolik zrnek manny,
divotvorná hl Mojžíšova a dv kamenné
desky, na které Bh prstem svým vyryl
desatero 'pikázaní. Jakými dary teprv,
jakým požehnáním naplnn bývá lovk,
jenž hodn pijímá Boha svého. S jakou
pokorností má se blížiti lovk k tak ve-
likému tajemství lásky. Sv. Petr, když

|

k rozkazu Pán rozestel síté k lovení a
když zahrnul také množství ryb. že se až

sít poaly trhati, padl k nohám Ježíšovým
a zvolal: Odstup ode mne Pane, nebof.

jsem lovk híšný! I vy v pocitu své ne-

hodnosti s tou nejvtší uctivostí pistoupiti

I máte k stolu oltánímu. Když David chtl
I stavtí chrám Hospodinu, ekl: Veliké jest

to dílo, neb stavtí se má píbytek ne pro
lovka, ale pro samého Boha. I vy máte
upraviti a uchystati v duších svých pí-

I

bytek ne pro lovka, ale pro samého Boha.
Jest odjakživa obyejem, že byl-li

I lovk nkým vyšším pozván k hostin,
že bée na se svátení roucho, aby i zevn
na jevo dal úctu k tomu, když jej byl po-

zval. I vy jste pozváni k hostin, víte ku
které a k jaké, víte a znáte, kdo vaším

I hostitelem, kdo pokrmem bude. I na vás

í zím svátené roucho, jak dnes v pravd
sluší a patí. Však vztež také, že Spa-
sitel nehledí tak k tlu, jako spiše k duši.

|

Však nepochybuji, že i duši svou ozdobili

jste vera ve svátosti pokání rouchem po-

I
svcující milosti Boží, že jste dstojný

I
stánek upravili v duši své tomu nebe-

I
skému Hostu. A pro pichází k vám ?

Pichází k vám, aby vás astoval chlebem
nebeským, z kteréhož kdo hodn požívá,

živ bude na vky. On pichází k vám,
aby vás sílil v dítcí kehkosti a slabosti

vaší. Hle, milé dítky, nyní kvete vám
krásný máj života, ješt kráíte údolím
útlé mladosti ; ím vtšími ale i staršími

budete, tím vtší pro vás nastanou boje,

tím vtší pokušení ke híchu, tím vtší
nebezpeenství pro vaši duši. Až dorostete

seznámíte se se svtem híšným, jako Eva
s hadem svdným. Díve nebo pozdji
budou lidé zkažení a zlomyslní vám hle-

dt zhasiti svtlo sv. víry! Proto již

záhy bée Církev sv., tato pelivá matka,
mladistvého kesana za ruku a vede ho
k hodm lásky Kristovy, k sv. pijímání,

!
vede ho ku Kristu. A v pravd kdož vás

|

mže více chrániti, kdož vás dovede lépe
' opatrovati. byste nezahynuly na duši ve

|

víru tohoto svta, než-li sám Ježíš Kristus?

A vizte. On chce býti ochráncem vaším,
I posilou a útoištm a pro dnes ponejprv

í
vstupuje do vaší duše. V skutku, šastný
to den, blahoslaven)7 ten okamžik, kdy
Beránek Boží zavítá k vám. Nuže, když

i
ten nej vrnjší pítel, Kristus Ježíš, vejde

i

pod stechu srdcí vašich, dkujte Mu
I s vroucnou nábožností za dnešní milost a

za všecka vám posud prokázaná dobrodiní.

23*
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dkujte pedobrotivému Bohu svému, že

vás otcovskou rukou svou od kolébky až

k této slavné hodin vedl. Slibte mu svato-

svat, že, pokud prouditi bude krev v ži-

lách vašich, Jemu vrn sloužiti chcete,

že ani ástekou srdce svého nepronajmete
bichu, neb Kristus a hích, milost Boží
a ábel nikdy nemohou býti zárove v duši

lovka. O mjtež se na pozoru, abyste
tak dobrého vdce velikým híchem nikdy
neztratili. Víte, co znamená Boha ztratiti ?

Ghci uvósti podobenství. Pomyslete si, že

by vám vaši rodiové umeli, a že byste
jich hledati musili místo pode krovem do-

mácím tam na poli smrti pode travou; a

chtli byste jim povdti, co vás souží, a

kdo vás utiskuje. O jak divn bylo by tu
té mladé hlav vaší. Tehdy zkusili byste
mrou nejplnjší, jak tžce nese se osie-
lost. Ale co jést ztráta toho nej lepšího
otce, té nejupímnjší matee proti ztrát
Krista Ježíše. Nejhorší a nejnesnesitelnjší
opuštnost nastává tehdáž, když nkdo
ztratil Boha svého životem, jehož každinký
krok bývá hích. A abyste toto pedse-
vzetí své tím jistji splnili, rcete jeden
každý k Pánu Ježíši dvrn, jako druhdy
patriarcha Jakub k andlu : „Zsta s ná-
mi, neb se již pipozdívá," — podobn i

vy s vroucností volejte k tomu nebeskému
Hostu: „Zsta s námi, o Pane, v život
i ve smrti. Sepnte nevinné své ruce a
modlete se též za pelivého otce, za upí-
mnou mate, kteí nad vámi bdí, v nemo
cech vás ošetují, kteí tolik dobrého vám
již proukázali. Pomodlete se také Otenáš
za mne, svého katechetu, za ostatní své
uitele, za dušiky v oistci a vbec za
všecky, kteí jsou vašemu srdci blízci.

Koním. Jen ješt jedno napomenutí mám
k vám. Nezapomete nikdy, pokud živy
budete na tuto veleslavnou hodinu. Ob-
zvlášt budete-li k tžkému híchu pokou-
šeni, a vám toto svatosvaté okamžení vždy
s posvátnou hrzou ped oi vstoupí. Dá-li
Bh všemohoucí se vám dlouhého života
doekati, až v mužná leta dospjete, až
vlny života daleko od rodi vašich vás
roznesou, až starost jako balvan dopadne
na vaši hru, až snad vaše milé rodie
bude krýti travnatý drn, a vy na tom ší-

rém svt ode všech opuštni státi budete
jako Robinson na pustém ostrov, pak
pomnte na dnešní slavný okamžik, za-

jdte si v chrám, pikleknte k oltái, jak
jste uinili dnes, a rcete dvrn : Ježíši

Kriste utš mne, pomoz mi, a ode všeho
zlého mne vysvobo. Amen.

Mart. Sedlák.

Nástupní e.

Kdykoli na osad duch. správcové se

stídají, bývají mysle osadník farních na-
pnuty a rozmanité domnnky, všelijaké

povsti, neurité zprávy kolují dm od
domu, trapná nejistota zmocuje se všech
pi pomýšlení, jakým nový pastý duch.
bude a jak si povede.

Aby všecka uzavenost nemístná mezi
mnou a vámi, drazí osadníci, rázem po-

minula a upímné sblížení brzy nastalo,

promluvím v první ei k vám, „eho ode
mne jako od svého duchov, správce m-
žete oekávati a eho já navzájem od vás
nadíti se mohu."

Pojednání.

I. Chci býti pastýem duší vašich

ádným a tudíž mžete ode mne oekávati,
že denn za vás modliti se budu. Za o-

sadníky se modliti jest písnou povinností

j
duchov. správce božským i lidským právem
jemu uloženou. Má Boha prošiti, aby ne-

štstí od nich odvrátil a požehnání svého
jim udlil. Vící považují knze za svého
zástupce a prostedníka u trnu Božího.

V tom vás nesklamu nikdy a den co den
budu modlitby vysýlati k nebesm za živé

i za mrtvé vící zdejší osady. Zejména
chci vzpomínati vás pi drahé obti mše
sv. a skrze ni Bohu vaše prosb}', díky
chválu i velebení pednášeti ; nad jiné

bude ovoce svaté obti pivlastnno tm.
kteí zvlášt modlitbám mým se byli do-

poruili, mši sv. nábožn pítomni byli a

dle možnosti k stolu Pán pistoupili. Dále
smíte ode mne oekávati, že ochotn a

svdomit sv. svátostmi vám pisluhovati
budu.

Zdraví mohou se ode mne nadíti ochot-

nosti, která nebude váhati aniž pisluho-

váním té které svátosti bez píin}' dle-
žité odkládati. Vždyt není knze pravého

|

radostí vtší nad tu, blíží-li se vící asto
I

ku stolu Pán, erpají-li hojn z nepe-
berných zdroj milosti. K ochotnosti pi-
stoupí svdomitost, nebot v duchu Kri-

stov mám zdejší osadu íditi s pelivou
trplivostí a láskou. Nechci býti nájemní-



361

kem aniž zrádcem svého úadu, ale pokud
s pomoci Boží možno, pastýem dobrým.

Nemocní mohou se nadíti, že o to

vždy se postarám, aby útchy sv. nábo-
ženství v as jim se dostalo, a pokud lze

bude i pomoci v potebách tlesných; mo-
hou najisto doufati, že rád v dešti i blát,

v horku i v zim, ve dne i v noci, v ne-

moci nákažlivé vydám se na na cestu,

abych je posilnil svatým slovem a chle-

bem nebeským.
Konen smíte oekávati, že uení

Kristovo víry a mrav zde v kostele i ve
škole horliv hlásati budu.

Vyuování mládeže bylo po dlouhá
léta mým výhradným zamstnáním ; mezi
mnohými i dosplými žáky prožil jsem do-

sud nejkrásnjší chvíle mého života
;
škola

byla mou druhou kazatelnou, srdce dítek

úrodnou pdou, v které zasetá zrnka se

ujala, vzklíila a že vydala. Ve škole

vychovává si knz budoucí osadníky, po-

sluchae a kajicníky.

Ze pi tom vás dosplých nesmím za-

nedbávati, leží na bíle dni, Tu výkladem
pravdy evangelické, jindy varováním ped
híchy, pak navádním ku ctnosti, tu zas

pipomínáním povinností, jednotlivým sta-

vm, uvádním na pamt pikázaní Bo-
žích, i církevních chci na vaší asné i

vné spáse pracovati.

II. Mám-li já za vás denn se modliti

a u oltáe pi obti nejdražší vás pamtliv
býti, slušno a spravedlivo, abyste i vy za
mne sluhu Pán se modlili a pi mši sv.

se mnou jako z jednch úst prosbu a dík
i chválu k nebesm vysýlali. Ba že mu
síte mysl svou tak uspoádati, aby život

a utrpení Pán ped Vaším zrakem du-
ševním živ se rozprostíralo, musíte hí-
ch svých srden želeti, pravý úmysl
vzbuditi a Boha na kolenou prošiti, aby
vám hojné užitky krvavé obti kíže skrze
nekrvavou obt oltání milostiv pivlast-
niti ráil.

Jako pi drahé obti, tak i ve zpo-

vdnici nutno vám se mnou spolupsobiti

;

- nebo co by prosplo knžské rozešení
bez vašeho se polepšení, mé spasitelné na-

pomenutí bez žádoucího napravení vlastní

chyby, daného pohoršení a sjednání po-
vinné náhrady?

Slovy svými bych jen vodu krájel a

povtí rozrážel, kdybyste mne s kazatelny
mluvícího piln neposlouchali, uení mé
za slovo Boží nepijímali a pravdy hlá-

sané na sebe neobraceli.

Le mám netoliko vás nýbrž i dítky

vaše ve sv. náboženství vyuovati a tudíž

na vás jest, abyste je piln, poádn do

školy a na kest, cviení posýlali.

Kéž svatá káze a kesanský mrav
zkvétá po domech i ve školách této farní

osady, kéž mládenci a panny vzrstají

v nevinnosti, eledínové a osoby služebné

kéž žijí poestn bez pohoršení, rodiové
a hospodáové kéž dobrým píkladem o-

statním pedcházejí.

Pane na nebesích ! pispj mi pomocí
svou, svatý N., patrone této svatyn oro-

duj za mne, abych z tak spoádané celé

osady farní brzy a dlouho tšiti se mohl.

Amen. J. Ježek.

Regina angeloriiiii!
(Ze sbírky „Obrazu Madonny.")

Opojnou vní, až se dech tají,

dýchá dnes jasmín, dýchá ten kvt

:

zdá se mi slyším andly chvt,

slétají s nebe k našemu kraji.

Perut jich zím, v barvách duh hrají,

tichounký jejich k zemi jest let,

nebeskou písní zvuí jich ret

,

Madonn svaté koit se zdají.

Chvím se — a ruka k nebi se zdvihá;

vidím jen, jak se vtvemi mihá

ješt jich íza — paprslek bílý;

arovná píse kol zní ted pouze —
k obrazu patím v bolestné touze .

.

s úsmvem, zdá se, ke mn se chýlí.

Xaver Dvoák.

Smiluj se Hospodine!

rta ze „zlaté doby" eské od
Bohumila Brodského.

(Pokraováni.

)

Host vkroiv ve prostornou komnatu,
postavil svíci stranou a pistoupil k oknu.

Pod ním huela jarními vodami rozvod-

nná Sázava. Burácela narážejíc na skalní

stnu jakoby chtla podemlíti ty základy

a sítiti celou budovu na nich stojící, jak-

by vyprávla hlasem hromovým téhle erné
noci, že tam nahoru se sthuje divný ja-

kýs ruch, že tam nahoe není všecko, jak by
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mlo být, že tam nahoe v krátce nebude
tak, jak jest a bývalo.

Upel zraky své do tmavé krajiny,

kde na druhé stran údolí na mírném
svahu v temnu vidti byly obrysy zeman-
ského dvorce vladyky Ivana. Pojednou
stáhl úžeji rty, jakby zadržet chtl kletbu,

která mocnji a mocnji z hrdla se mu
drala a plnila útroby i mysl jeho. Ucho-
pil keovit ímsu okenní.

„Nenapadne ti asi, že ti na blízku

dlí ten, který tolik nocí probdl bezsen-

ných, který tolikrát k nebesm volal o

pomstu, kterémus ty z prsou vyrvala klid

a blaženost a nasadila štíra, který hlodá
na srdci, v mysli, v duši. Avšak nepo-
myslíš ani, že ten starý Petr se vrací, by
se ti odmnil, odmnil tak, že se zhrozíš

!

Snad se ti zdá ve snách o nm, snad vi-

díš jej ped sebou státi jako tenkráte mír-
ného, snad zdá se ti, že jej úsmvem svým
opt otravuješ a vypravuješ v objetí hrad-

ního pána, jaký blázen ten Petr hradní-

kv, jak umí pokorn prosit o jediný jen
pohled tvj. Avšak o moje hlavo nepe-
mýšlej o tom již ; snad nebude to dlouho
trvat a ty zdejší lesy i ta Sázava vypra-
vovat bude, jak že mstí se Petr hrad-
níkv!"

Poslední slova vykikl, až se to roz-

lehlo celou komnatou. Uleknut odskoil
od okna. Snad nenaslouchal nikdo, snad
již všude tvrd spí. Utišil se ponkud, a

pecházel rozilen komnatou. Jen obas
zaletl mu zrak k tomu oknu a vždy za-

bleskl píšern.
Na východ již poalo se šeiti, když

i on snad ve hrad poslední ulehl. Ale ty

sny jeho byly asi podivný ; každou chvíli

strašlivý zvuk vyvinul se z hrdla, a po
bledé tvái divný výraz.

* *

Lidé ve Pibyslavi íkali, že zeman
Ivan dcery své Katuše budoucí ale jistá

záhuba; co zemela jí matka starostlivá,

rostla jako strom v širém poli bez dohledu,

tak že mnohá mstka pibyslavská spoko-

jen podívala se na svou zvdnou dceru
pozorujíc, jaký rozdíl mezi dcerou její a

zemanovou Katuší.

Což také divu. Ivan na tom svte ni-

koho snad neml mimo dceru. Píbuzných
a pátel neml a kdyby i ml, nedbal jich.

Nejradji sedával sám. K dcei pilnul ce-

lou duší svou jak starý zvetšelý kmen
opírá se o mladou silnou haluz plnou síly

a jarosti. Nevdl jak dlužno vychovati
dít, aby na nm k stáru radostí se dožil.

Proto myslil si vždy, že dobe jest jen,

když Katuše hodn veselá a otužila jest.

A tch vlastností vru dcera jeho mla
až pespíliš.

Povídala si ele vládykova, že tolik

odvahy kolik ona ani mnohý statný muž ne-

má a bázlivosti u ní že mén, než u mno-
hého rytíe. Toulávala se sama neb i s od-

danou sob služkou Anežkou, která od
mladosti v otcovském dvorci s ní vycho-
vána byla, teba celý den po polích a le-

sích, neb vyjíždla na koni jako panoš
vracejíc jse s konm spnným a lící za-

rdlou. Šla také nejedna povst mezi li-

dem, že píliš hrda jest, že asi zeman pro

ni málo, že tak asto dlouho hovoívá s pa-

nem Hartvikem, ale lidé zlí a povst v je-

jích ústech roste jako mraky za parného
dne. Avšak pece na pravdivost jedné po-

vsti nejedna sousedka se duší zaíkala, a

ta byla. že pro ni hraduíkv Petr s polo-

vice šílený se utekl do ciziny, proklínaje

pry ji jednoho veera pode hradem a na-

íkaje pi tom tak úpliv, že trudno po-

slouchat.

Než jak se zdálo, Katuše z tch po-

vstí velmi málo starostí pipustila na svou
svéhlavou sice ale hezoukou hlavu. Snad
jich ani neznala, a kdyby i znala, byla

by se zasmála hlasit, podívala se tomu,
který by jí podobného cos povídal oste
do oí a odvrátila by se pohrdliv od nho.

Od nkolika dní na ele Katušin
chmura usadila se a ani pívtivost otcova,

ani domluvy její družky Anežky, ani ob-

vyklé vyjíždky nemohly je setíti. Anežce
se zdálo, že asem v jejím oku vzdor a

hnv se objevil, jakoby tajila v sob pání,
které nebylo by možno vypluiti. Hledala

dlouho, jak by vypátrala píinu toho, ale

nadarmo. Rty Katušiny jak z ocele a srdce

jako nejpevnjším zámkem zamené. Po-
zorovala sice, že asto zalótá jí zrak ku
hradu, že tráví na pokraji háje vtšinu
dne zamyšlená, zachmuená. —

erven v pohorské krajin pibyslav-

skó pravé divy konal. Luka samý kvt,
samá vn, na stráních zele a ptaí zpv,
jakoby starý ráj se vracel na zemi. Jindy
býval takovýhle as Katuši nej milejší.

Letos však jakby nejzasmušilejší jese
vládla chmurnou oblohou. Sedla nedaleko

háje na mkkém pažitu bez zvuku, bez

lesku v oích a úsmvu na líci. asem
pohledla ku hradu tak pátrav, jak by
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vyisti chtla z tch zdi orosených a

štíhlé vže tajemství njaké.
Pojednou zalesklo se jí oko, povstala

rychle a naklonila se ku pedu pozorujíc

cosi. Svží erve rozlila se jí po jemné
tvái, rty lehce se pohnuly.

Stezkou vedoucí strání ode hradu u-

bíral se mladý muž v erném odvu, s hla-

vou obklopenou, široký pláš maje pe-
hozený pes ramena.

Myslí Katuše to zavíilo jako jarní

vody Sázaviny ženoucí se s hor hluným
šumním.

„Konen." Slovo toto pronesené ja-

koby man zpsobilo, že mizela s ela ta

chmura neveselá a do celé bytosti se vra-

cel starý jarý život.

Vždy tolik naekala se na. Již ped
nedávnem jak uslyšela, že ve hrad mešká
mladý muž s podivným leskem v oích,
s bledou tváí, plavým vlasem v erném
obleku, vznikla v ní touha tajná jakási,

která neustále povídala jí, že jej musí
poznati, že se s ním musí seznati, že se mu
musí podívat do tch jeho oí a snese jeho
pohled, ped kterým tolik hradní ele se
stežila.

Když uslyšela, že snad to arodjník
njaký, když k ní pilétala povst jedna
za druhou, jedna podivnjší než druhá, že
se uzavírá v tsné vži, tam že sedí u
ohn celý den, pi tom tajemná slova
šeptá, tu rostla touha její spatiti podiv-
ného hosta, rostla až k umdlení. Musila
ho vidti.

A uvidla.
Již asným odpolednem ubírala se ku 1

háji. ekala dlouho ; až konen zachvla
se celým tlem, jakby hrza tajemná ji

|

pojala, jakby mysl pemlouvala ji, by u- I

pustila od svého úmyslu ; než vytrvala.
Hle tamto již se blíží, míí tam, kde

dlela ona. Po celé cest nezdvihl hlavy, !

pohlížeje zadumán na stezku. Kráel jist.
Vždy znal zdejší kraj široko, vždy za

!

svého mládí tolikrát zde kráel plný ro-

zechvní a blaha. Nechtl oí svých po-
j

zvednou ti. Tam na právo dvr zemanv
a jediný pohled na vyvolal by v nm
boui cit, jež tžko utlumit, tžko pe-
moci, když usadily se v srdci, ve hlav
k nevyrvání.

Ovanul jej píjemný chlad lesní. Od-
dechl si ze hluboká Ty chvíle v lese ztrá-
venó jediné jeho blaho, útcha; celý o-

statní den musí tráviti v dusném pokoji,
jpi plameni výparu plném. —

Avšak tam vidí postavu, tak njak
známou — ne zrak ho neklame, jest to

ona, Katuše. Vidí ho a pec stojí. eká
jist jeho píchodu; tedy nepoznal ho ni-

kdo, jinak jist by zde nedokala jeho pi-
blížení. A zase jakýs hlas našeptával mu :

„as píhodný pomstíš se."

Povolil pláš, který nyní voln splý-

j

val s ramene. Objevila se štíhlá, mohutná
postava jeho s hrudí mocn vyklenutou.

Pokroil ku pedu a blížil se k dívce.

Srdce zabušilo v nm mocn. Posud ta

sliná Katuše jako ped pti roky, kdy ji

nedaleko odtud vidl naposled. Tenkráte
byla ješt mladiká sotva sedmnácte jar

pelétlo pes nezkušenou ješt hlaviku.

Nyní již dospla ve slinou pannu. Cosi

se v nm ozvalo jako stará láska s nevý-

slovnou onou rozkoší a kouzlem.

„Peje mi opravdu štstí velice ua-

lózti tak slinou pannu v lesní samot.
Budu okamžik tento ítati ke svým nej-

j

lepším, zažitým v neznámém kraji daleko

i

ode vlasti. Odpustiž mi laskav, sliná
panno, že t vyrušuji ze klidu a pipojuji

se k tob, snad proti vli tvé. Jsem zde

cizincem neznámým a pec tys' mne zje-

vem svým pipoutala, že odvážil jsem se

pistoupiti blíže."

Katuše zardla se a nesmle vzhlédla

k cizinci. Zrak její setkal se se zrakem
jeho plným žáru. Zahledla se rychle do

hebkého mechu, jakoby ekala, že pone
opt hovoiti svým zvuným lahodným
hlasem.

„Píliš dvorný jsi, ctný pane, a vidti,

že as z daleka jsi pišel v opuštný kraj

náš. Nevím však slovm tvým, že bys

slinjší dívky nebyl našel. Mileráda od-

pouštím ti pochlebování tvé i to, že jsi

blíže pistoupil, nebo vz, ctný pane, že

u nás v echách báze i u dívek neznáma.

"

Nyní již smleji zvedla oi své a u-

pen zadívala ve tvá cizincovu.

„Nemyslil jsem nikterak slovy svými
viniti tebe, sliná panno, i družky tvé

z bázn, než jak snad i k tob donesly se

povsti, vyhýbá se mi lid a skrývá ped
mým pohledem, jak by sám zlý duch se

objevil jim v mé postav Jsem však —
abych toho ped tebou netajil — žák u-

enc boloských a mistr téhož uení a

s urozeným pánem ze Schoníeldu konaní

písné výzkumy. O tob jsem, panno Ka-
tuše, slyšel mnoho vypravovat, a nemýlím li

se, jsi z nedalekého dvorce vladyckého
dcera jediná. u
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„Výborné zprávy máš, pane uený.
Avšak jména svého posud laskav jsi mi
nesdlil, a pec tak rada zvdla bych je,

neni-li to ovšem nepíjemno tob."
„Nikoli, nemám píiny jménem svým

se tajit, ponvadž je poctivé. Otec mj
jmenoval se Balcai a mne jmenovali

Anselmem."
„Však nebylo by ti, ctný pane, milo

sejiti dále na cestu ; v lesním chlad milo

jest se projiti a nepohrdneš-li, ukážu ti

malý tento ráj."

Pokroili ku pedu mlky, sestoupili

na širokou lesní cestu. Kol nich štíhle mo-
díny, jak živá ze se adily úžíce se v dáli,

odkudž kynula jim v ústrety bílá kaplika
„Víš-li, panno v bádání a vyplnní

pedpovdného soudu?"
„Nezkusila jsem ješt nikdy nahléd-

nouti v budoucnost pomocí njakého u-

mní a nevím, zkusím-li. Zdá se mi to

býti píliš malicherným a osud vrtkavjším,
než-li co lidská vle v okamžiku nkterém
si peje nebo oekává."

„Aj tof jsi moj i odprkyní, nebot já
jsem se nauil od svých mistr isti osud
lovka z tch nesíslných hvzd tam na
nebi, a mohu íci; že mne zídka zklamaly.

Aspo já jsem osud svj si našel ve hvz-
dách zúplna. Zdálo se mi sice z poátku,
že to nemožno, jak jevila se mi má bu-

doucnost, avšak nyní pozoruji, že se plní

vštba den ode dne." (Pokra.)

Consolatrix affticíoriim

!

Sklonnou blavu, ve slzách zraky

picházím k Tob, Matiko, dnes,

utichnul v ádru písní Tvých ples,

klíí tam trud, kde jen jest jaký.

I sn mých nebe pokryly mraky,

žárem kvt touby usvadlý kles',

útchy andl k nebi se vznes',

opustil zem — m opustil taky.

Te nitro mé jest pusté a chladné,

v kvtný jak luh, když podjese vpadne . .

.

Matko ! Ty moe hokosti béd

na bránu Tvého soucitu tluku —
na vtvích svit vzplál — i to svou ruku

útchy andl nade mnou zved?

Xaver Dvoák.

0 zízení arcijahenstvi a dkanství

v echách.

(Pokraování.)

V hornatých krajinách severních ech,
kde mimo hory i eka Labe byla na pe-
kážku, aby zachoval se zvláštní souvislý
kraj, pipomíná Kosmas provincii Žatec-
kou, Blinskou a Litomickou. Jsou sice

mnohem starší (dle udání) pamti písemné
o dvou krajích posledn eených, avšak
nikoli zcela jisté (z r. 993, 1056 Reg.).

Pijato-li Labe za hranici obou pi zizo-
vání arciknží, zvolila se za sídla jeiich

Blina a Litomice. O Boleslavsku zmi-
uje se Spytihnv zakládaje r. 1057 kolle-

giátní chrám sv. Štpána v Litomicích
a ze zpráv nemnoho pozdjších lze soudit i,

že tu mínn kraj dosti široký. Za sídlo

arcipryšta obráno nejspíše msto Boleslav.

Za vhodn volená uznáváme tedy^ ná-

sledující sídla arciknžská : v Plzni, Žatci,

Blin, Litomicích, Boleslavi, Hradci nad
Labem, Kouimi a Bechyni. Kraj upro-

sted nich zbývající hledl pímo k arci-

jahenstvi Pražskému. Tak, že arcijahen byl

spolu arciknzem, ježto práva arcipryštská

nebyla než dílem moci jeho. Meze kraj
církevních neurovaly se trvám ani z po-

átku, aniž mohly za doby tehdjší urit
býti vytknuty. Tím že kostel pibývalo,
mnily se hranice najisto. I vtší nebo
menší horlivost pi dozoru na podízené
plebány, potáhla za sebou zmnu ve slo-

žeui jednotlivých arciknžství. Jaký byl

pomr arcijahna Pražského k arcipryštm,
nedá se nikterak stanovití, ale ze všeho

vidno, že asi zídka se stýkali a násled-

kem toho arcijahnové ani moc svou nad
arciknžími neupevnili.

Když pimnožoval se poet kostelv
a nové plebanie se zizovaly, rostla i práce

arciknží a úadování jejich stávalo se na-

máhavjší. Biskup nechtje, aby bez ustání

zaneprázdován byl relacemi pomocníku
svých ve zpráv diecése, popouštl jim no

náhle vtší pravomoc tak. že po sto letech

vyrovnali se takoka arcijahnu Pražskému
a tu i tam i díve název jeho sob pi-
osobili. Jestliže tak si vc pedstavujeme
a ohledneme se po zpráv Kosmov o sn-
mování Hnzdenském r. 1039, neteba již

pozastavovati se nad tím, že atcijahna a

arciknze za jedno kladl. Jiná obtíž se tu

naskýtá. Sedli arciknží za doby Kosmovy
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pi svých kostelích a obrocích i trvali

pi dvoe biskupov, jsouce spolu kanov-
níky ckrámu Pražského? Máme za to, že

i v tom ohledu stala se podstatná úchylka
od prvotního zízení církve eské, ani

mnozí arcipryšti povyšováni byli na ka-

novníky. Ti pak nevzdali se ihned hod- I

nosti pedešlé, nýbrž pokud lze bylo, sna- !

žili se dosti initi povinnostem obou úa-
dv. Dosti možná, že do kapitoly nejprve 1

pijato nkolik arciknží psobením pro-

bošta Marka (f 1098), proslulého reformá-

tora sboru kanovnického. (D. P. I. str. 72).
j

Zatím však ostatní zstávali na venkov I

a kdy teba bylo, zastupovali nepítomné
j

soudruhy své. R. 1144 pipomíná se, jak
již eeno,^ sedm arcipryšt v kapitole

Pražské.*) Ze soustední správních úad
církevních v Praze nesvdilo prospchu
diecóse, blahu vících a poádku pi ko-
stelích, rozumí se samo sebou. Vzpomíná-
me tu mimodk na slovo Pokraovatele
Kosmova (str. 303). jež propovdl o He-
roldovi, arciknzi Plzeském : „archipre-

sbyter. quod non decebat, fuit."

Vyslanec papežský kardinál Kvido za-

vítav r. 1143 do Cech, vynaložil mnohou
péi na to, aby život církevní v Cechách
byl osvžen, nepoádky petrženy a spa-

sitelná káze vedle pedpis zákonitých
opt zavedena. Soud nepíkladné duchovní,
at žili v Praze a na venkov (in tota

Bohemia), pesvdil se na své oi, eho
se nedostává tak rozsáhlé diecési : náleži-

tého rozdlení farností a stálého dohledu
na podízené duchovenstvo. Za tou píi-
nou pronášel náhledy své kterak dalo by
se odpomoci mnohým nešvarm, trestal

rušitele kázn církevní a dokládal se vý-
roky otcv uloženými v posvátných ka-
nónech. Mimo jiné poruil biskupm (Praž-
skému a Olomouckému), aby v diecósích
svých kostely farní roztídily (ut in pa-
rochiis suis plebales ecclesias distinguant.
Reg.)

Kterak a kdy vyhovli biskupové
eští rozkazu vyslancov, nevíme, ale to-

lik jest jisto, že brzy po odchodu jeho vy-
mizel v písemných památkách název arci-

knží a obecným se stalo jméno arcijahnv.
Úkaz práv eený vysvtlujeme si takto

:

Pravomoc, kterou získali si arciknží pro-
dlením asu a s vlí biskupovou, došla
zákonitého schválení a bývalí arciknží

*) Jeden z nich jménem Hypolit pominut
nedopatením v D. P. I. str. 590.

stali se skutenými arcijahny. t. j. gene-
rálními vikái pro ten kraj, kde druhdy
bývali toliko zodpovdnými dozorci knž-
stva a vících. Povýšení jejich mlo v zá-

ptí nové promny ústavy církevní. Jako
druhdy nad nimi stál arcijahen, tak nyní

ukazovala se poteba podídíti sob n-
koho, kdo by pímo dozíral na knžstvo
a lid, sídle uprosted nho. K služb té

obráni z prvu tuším opt arciknží, kteí
nedlouho potom nazývali se dkany. Pi
tom užito té opatrnosti, že celé arcijahen -

ství nesvilo se muži jedinému, nýbrž
nkolika duchovním, jak poteba a po-

kroilé rozdlení zemské toho vyhledávaly

.

Prbh vcí nyní vypravovaných a ko-

nené ustálení jejich, klásti jest do let

1 144— 1 167.

Pvod i význam slova dkan (deca-

nus) hledati jest v eholi klášter východ-

ních, pi kterých dozorce desíti (ém) pra-

cujících bratí slul. dkanem. Když sdru-

žilo se po r. 816 duchovenstvo biskup-

ského kostela a dvoru na základ ehole
v kapitolu, pijal, jak již svrchu eeno,
nestarší knz sboru toho klášterní název
dkana. Ve století 11. rozdlila se msta
biskupská na okresy farní. První fará a

dozorce ostatních jmenoval se arciknzem
a pozdji po zpsobu v kapitole obvyklém
slul dkanem. Týž název pikládal se na-

potom i venkovským arciknžím (decani

rurales). V Praze spoádána byla kapitola

teprvé ku konci 11. století a po soudu vá-

žených djepiscv klásti jest pvod d-
kanství Pražského msta, to jest rozdlení
msta na více far, do prosted \2. století.

(D. P. 1. str. 76, 72).

Popis diecóse Pražské rozdlené na
arcijahenství a dkanství pochází z doby
prvního arcibiskupa Arnošta z Pardubic

(1344 -1364). Od pobytu kardinála Kvi-

dona v Cechách ubhlo tedy práv dv
st let. „I nemžeme jistiti ani viti, že

by se od oné doby až do asu arcibiskupa

,

Arnošta nic nebylo zmnilo v církevním

I rozdlení zem. Nicmén však, kdo uváži

obyejnou velikou stálost a nepohnutel-

nos církevních zízení tohoto druhu ve

stedním vku. nebude aspo myslit i,

by ie za dv století, o které se tu jedná,

(

všecko bylo zmnilo v samých základech.

Tyto jisté zstávaly stálé a zmny dály

se jen ásten." (T. XXXII str 22*.)

i Uvažovati o promnách tch na základ

|

všech dosud známých památek historie-

i kých, nech sebe obtížnjším se zda, po-
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slouží pedmtu našemu výborn a osvtlí
leckterou temnou stránku bývalé ústavy
církevní v Cechách.

Vracíme se nejprve k arcijahenství

Plzeskému. Spoléhajíce na Kosmu, (viz

svrchu) klademe hranice jeho až na po-
mezí eské nad Domažlicemi. Táhnouce
se k výrokm Palackého, nevyjímáme z nho
ani Klatovsko ani Rokycansko. V listin
Vyšehradské z r. 1 130 (Reg.) poprvé jme-
nuje se okres Rokytenský (provincia, župa).
V nm ležela vesnice Rokycany, kdež byl
dvr biskupa Pražského již najisto r. 1110.
(J. II. str. 311). Plebána Rokycanského
ustanovil, trvám, nkterý biskup za do-
zorce nad úadníky a statky tuto rozlože
nými. Aby pak odmnil jej za službu do-
zorci a zvýšil vážnost jeho, propjil mu
pozdji názvu arcikneze. Skutkem tím
vyat byl plebán z dohledu arcipryšta
Plzeského, když sám biskup bydlil obas
pi kostele Rokycanském (D. P. I. str. 70.)

Pi zizování arcijahenství jmenován byl
jeden z kanovníkv arcijahnem Rokycan-
ským. Jemu slušelo starati se o dchody
panství biskupova a možno, že i jakási do-
tace tudíž se mu vykazovala. (T. XXXII
str. 233 ) Avšak správa okresu pipadla
dkanovi sídlícímu v Rokycanech. Arci-
jahnem Rokycanským jmenuje se r. 1176
Zdislav, který pedtím (1172) i potom
(1177) sluje arcijahnem Plzeským tak, že
se zdá, jakoby ob hodnosti zastával touže
dobou. Podobn i Pibyslav, arcijahen
Roudnický r. 1176, jmenuje se o nkolik
msíc pozdji (12. bezna 1177) arcijahnem
Liiomickým. Kdežto pak hodnost arci-

jahna Rokycanského byla toliko pechodná,
upevnil se soudruh jeho Horšovský*) v ú-

ad svém tak, že nevím pro kterou pí-
inu, odlouil se okres Domažlický od Pl-
zeska a stal se zvláštním arcijahenstvím,
a spíše za dkanství se hodil. Jméno
msta Klatov pipomíná se teprve v po-
lovici 13. století (1253) a župní soud jeho
ješt pozdji (1298). Dlužno tedy dkan-
ství Klatovské pokládati za nej mladší, snad
jako díl bývalého dkanství Plzeského.

(Pokraování.)

*) „Byl pak Horšov stedištni zdejších

(— okolních) statk biskupa Pražského." J. IJ.

str. 169.

Fatalism (osudovrství), materalism

(hmotenství). atheism (bezboženství)

a skepsis (pochybenství).

Dle K. A. S. vzdlal J. B. P.

Rozliné jsou soustavy filosofické a

filosofemy,*) jako na p. racionalism, natu-

ralism, empírism, idealism, monism, dua-
lism, spiritualism, materialism, fatalism a

m. j , z nichž dva posledn tu jmenované
filosofemy jsou velmi nebezpeny pro blaho
a pokoj duše. Oba upírají svobodu lidské

vle i mravný poádek v svt. Uení,
ježto nás pipravuje o víru v to, co vlastn
životu ceny dodává, co zbavuje nás míru
a spokojenosti, iní nás tvory nevýslovné
bídnými

;
proto chceme blíže si na n po-

svítiti.

Fatalism neb osudovrství jest víra ve
fátum (osud) ili v slepou neodvratnou
moc osudu i uení takou vrou se ídící,

jako ví mohamedanó i mnozí sprostí

kesané. Fatalisté soudí takto : Všickni
naši inovó vycházejí z nutnosti. Mysleme
si lovka, jenž má ze mnohých úmysl
na jednom zstati ; jak bude voliti ? Jist
podJe svých náhled, žádostí a náruživostí,

dle své povahy, svých vdomostí a náklo-
ností svého srdce. Však na em zakládají

se náhledy, vdomosti a náklonnosti? Na
jeho vlohách, na vychování a zevních o-

kolnostech. A na em spoívají jeho vlohy,

vychování, zkušenosti a pomry? Opt na
píinách, na nichž jeho vle nemá po-

dílu. Tudíž úmysl jeho jest poslední lánek
v et'e píin a úink, jež staly se bez
jeho piinní, pi nichž byl zcela trpným;
a ponvadž má píina svj následek, volil

tedy lovk ne svobodn ale jsa nucen,
nutn. Kdybychom i pipustili, že v okam-
žení úmyslu se na jiném ustanovil, že

bude proti povaze své mysli jednati, tedy
nedsledn, pak i tento nápad neb vrtoch

*) Filosofie žádá jisté a zdvodnné v-
dní; ona veškerou zkušenost, všecky uázory,

city a potuchy hledí pivésti k jasnosti a stru-

nosti všeobecných pojm, ježto v jeden sou-

hlasný celek soustediti se vynasnažuje a vše

pozuání samo prozkumu podrobuje. Tak po-

vstává v hlav jednotlivce zkoumajícího soubor

odvodnných a projasnných pojm, kterým

se na svt a lovenstvo dívá, jichž v jeden

celek, v soustavu váže, kterou jmenujeme filo-

sofema. — Nau. slovník.
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nebyl úinkem svobody, nýbrž vycházel
by z nutnosti; nebo není sám od sebe, po-

nvadž není úinku bez píiny; tedy

vrtoch ml svou píinu. Krátce je to nový
etz píin a nutných následkv a svo-

boda vle jeví se býti klamem. Nejsou-li

ale skutky z naší vle, i nejsou-li svo-

bodné, tož není zásluhy, není viny. lo-
vk stal se moudrým, hloupým, ctnostným
nebo zloinným ne samovoln, ale že se

jím státi musil. — Mysleme si dva lidi,

kteí by se stejnými vlohami pišli na
svt, jeden z rodi moudrých a mravných,
druhý ze sprostého, hrubého proletáe.
Onomu se dostalo výborného v každém o-

hledu vychování, tento pak od dtinství
vše zlé vídal a slýchal, ano s mlékem ma-
teským ssál. Jaký bude obou, tážeme se,

osud? Z onoho stane se muž poestný,
mravný, oban vzorný, jenž bude za živa
vážen a pi smrti oplakán; tento pak hích
na hích páše, nemá utšené chvíle, všem
je postrachem, pykati bude v trestnici nebo
zeme na popravišti. Kdyby se oba hned
po narození vymnili, byl by se první
stal nejspíše zloincem a druhý poádným
šastným lovkem. Kde je tu zásluha a
kde vina, že jednomu šastného a druhému
nešastného se dostalo losu?

Musím piznati, že dovodní toto má
do sebe nemálo pravdy podobnosti a pedce
je pouhé záludné mudráctví, jak ihned se-

známe, když celou tu soustavu se sku-
teným životem porovnáme. Je-li lovk
opravdu ve svém jednání nutnosti podro-
ben, není- li zásluhy ani viny, pro že cit

odpovdnosti nemže se sebe svrhnouti,
pro zlých in želí? a jsa si vdom dobrého
skutku, pro v srdci pociuje zálibu ? Pro
ctíme i nepítele, když konal svou povin-
nost a odsuzujeme nešlechetné jednání
°vého pítele? Jakým právem stát tresce
loimy a odmuje iny chvalné a vbec
rospšné? Co je pátelství, co láska, od-
anos a vdnost v oích dsledného fa-

alisty neb osudovrce? Pro i rozhodní
pívrženci tohoto filosofemu v praktickém
pivote smýšlejí a jednají práv tak, jako

j

by vili v úplnou píe tnos všech lidí?
1'ro se durdí, když jim na cti nebo na
statku bylo ublíženo? pro sami horlí a
láteí, když se v právech domnívají býti
skráceni? Proto zajisté, že jich pirozený
cit lépe vodí. než rozum, že srdce je zdra-
vjší než hlava. Co však máme soudit o

losofemu, k nmuž nelze piznávati se,

e by lovk sám sob odporoval?

Než, jakkoli osudovrství je pouhý
píznak, pedce má nco do sebe pravdy.

Nedá se upíti, že pirozené vlohy a ná-

klonnosti, že vychování a pomry mají ve-

liký vliv na naše jednání, vsak z toho

nedá se dsledn souditi, že bychom byli

proto zcela nevolnými. Když luebník do-

kazuje, že mléko tolik percent vody obsa-

huje, nenapadne nám, upírati toho; pra

ví-li však, že proto mléko není le voda,

soudí nepráv.
Jiné podobenství uvedu k lepšímu

objasnní: Chce-li kdo dravou eku pe-
plouti, pi vší zdatnosti v plování nedo-
vede toho v rovné áe; nebo jej proud
vody stálé níže pohání

;
tudy dráha plutí

jeho bude ára úkosní (diagonála) rovno-

bžníku dvou dil, totiž prousu a vlastní

jeho vle. Cím silnjší je vle, tím kratší

bude ára
;
naopak : tím delší diagola, ím

slabší jo vle. Také mravn nejvíce vy-

cviená vle, i nejistší ctnosf nemže
té nutnosti se vyhnouti; však ani lovk
mravn nejspustlejší není zúplna nevolným.
Jakkoli tedy osudovrství ve svých úsud-

cích je kivé, nicmén obsahuje pro nás

dležité nauení, totiž : bychom v posuzo-

vání cizí viny byli povážliví a shovívaví

;

však o svých zásluhách bychom nesmýšleli

vysoko., ale byli skromní a zdrželiví.

V nejuzším píbuzenství fatalismu jest

jiný filosofem, tak zvaný materiálm, ili

hmotemtvi*) jímžto se míní takový náhled
o svt, že v nm není principu duchov-
ního a co duchem se nazývá, za pouhý
výron, za pouhou vlastnost hmoty se vy-
hlašuje.

V oích dsledného materialisty je

celý vesmír jen nahodilé skupení atom
ili ástic

; lovk není le zorganizovaná
hmota; myšlení je pouhý výkon (funkce)

mozku; život duševní dje se jako pro-

mna hmoty podle zákon luebních a

proto svobodná vle, pravda, ctnos, láska,

Bh, nesmrtelnost . . . jsou jen prosté po-

mysly, pojmy.
Materialista takto rozumuje: Všecky

duševní úkony závisí na podstat tlesné.

*) „Materialism je nauka rilosorická, že

podstata všeho a pvod je hmota a smyslnost,

že vesmír (píroda) se jeví a ídí svými vlast-

ními hmotnými zákony, nemaje teba psobení

ducha a duše lidská že není samostatný duch,

i osobnos, než uein ili vývoj toliko tlesných

ástic a jih pí omen, jako na pr. vn kvtiny."

Slovn. nau.
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lovk ve spaní, v opilosti nebo v šíleno-

sti mluví nesouvisle, zmaten, nebo jest

zcela smysl zbaven
j zmknutí mozku má

za následek blouznní nebo blbost; lovk
špatn živený je slabého ducha, malo-
myslný ; vkem mizí pam, chábne obraz-

nost i bystrost rozumu. — Pirozený ná-

sledek tch a podobných zjev jest ovšem
takový, že duševní úkony závisí skuten
od povahy tlesné ; však materialisté jdou
mnohem dále. — Mezi tlem a duší, do-

kládají, není rozdílu; všeliké výjevy, jako
myšlení, cítní, chtní ... je dílem tles-
ných sil, jako dýchání, zažívaní, vyluo-
vání potu a p. Mysl, cit, žádost, snaha,
vše pestává, jak medle pestalo dýchání
a všeliká výmna v tle. I životem tla
iiyne i život duše; nesmrtelnost duše je

pouhá domnnka, jíž se toliko slaboch tší,
protože nezdolá smrti v oi patiti. —
Odvoláváte se, praví materialisté, na touhu
srdce, chtíce dokázati, že duše nemže za-

hynouti ; což ale podobn nemilujete života
tlesného, nelekáte se smrti ? což neuí
zkušenost, že všickni lidé musí umíti?
jak mžete oekávati, že touha po nesmr-
telnosti lépe dopadne, než láska k životu
tlesnému?

Zbyteno bylo by dalších uvadti d-
vod jimiž materialisté pravdu svých ná-
hled chtí dokázati

;
jsout vrátkó, jako

dvody fatalist ; nebo z pravdivých zjev
iní nepravé závry. Upírají osobnost a
nehmotnost duše, protože život její v mno-
hém ohledu závisí od tla a že cestou
empirického zkoumání (zkušenosti) pod-
statu duše nemohou pochopiti. Než po-
dobn by se mohla i hmotnost tla upiti,

protože innosti duše také na tlo zpt
psobí.

Jak to pichází, že lovk, ta list,

náhle bledne, celý se tese a bezsebe padá?
Jaký že chemický neb mechánický úinek
má kus papíru, by nám náhlé vzrušení
v život tlesném mohl vysvtliti? Byl
snad papír jedem naten, neb elektina
v nm skryta? Nic toho; ale psáno tam
je, že syn onoho itatele listu se utopil.

Nikdo nám nenamluví, co tam psáno, že
je cosi hmotného. Jak, co se nedá hmatati,
miti, vážiti, psobí na mozek, na ivy,
svaly a obh krve? to dokud nám mate-
rialisté nevysvtlí, musíme za to míti, že
tlo i duše jsou dv rozdílné, ale úzce
spojené podstaty, tak rozdílné, jako na p.
devo a kost, z nichž klavír je vzdlán,
jsou vci rozdílné od hudby a nápv, jež

se na nm hrají. Jako devo a struny ne-

mají potuchy o ktáse kus hudebních, jež

umlec z nich vyvodil, podobn neví mo-
zek o vznešených citech a pomyslech,
ježto duší básníkovou hýbají. — Slunce
neví nic o svtle a teple, jež z nho na
jiná tlesa záí, jako mozek Rafaelv ne-

vdl o ideále, jež mu na mysli tanul,

:

když slovutný umlec nákres k obrazu
Madony inil.

Než, tážete se: Je-li duše opravdu

j

jiná podstata než tlo, odkud ta její zá-

vislost od postupu tlesného života? Aj,

j

tážu se já : Jak se vysvtlí závislost hu-
i debníka od jeho nástroje? — Je-li klavír

! rozladn, deska puklá, strany potrhané a

nástroj zkažený, tehdy hra nemže býti

bez vady a na pian zcela rozbitém nikdo,

ani virtuos nemže více hráfci. Zdaž ale

i

piano a pianista jest jedno a tože? Tak i

tlo a duše nejsou jedno, jakkoli v stáí
a v nemoci vlohy duševní více mén o-

!

chabují, nebo se zmaí. Kdož odtud cos

j

jiného soudí, le že mohutnosti duše na
I zdraví, vku a jiných pípadnostech na-

i

šeho tla závisí, soudí zajisté nepráv.
Dokud pírodozpytec zstává pi svém,

j

kráeje cestou zkušenosti a zkoumání, o-

chotn ho sledujeme; když ale z mezí vy-

krouje v obor cizí a své domnnky za

pravdu vydává, budiž nám dovoleno, jemu
|

nedvovati. Cokoli ve svém oboru vy-

zkoumá, nepijde-li ve styk s tak zvaným
spiritualismem, — t. s naukou, že duch
jest podstata samostatná vedle hmoty, —
není se báti, že víra v hodnost a vzne-

šenost ducha, v Boha, v nesmrtelnost a

a v mravní ád svta bude zastínna, po-

škozena. — Vždy i vcnatosti vše-

homíra není na ujmu, že nkteí uenci
se domnívali, jakoby všeliké pozuání, jež

o hmot i o sob ve svém vdomí nachá-

zíme, byla pouhá obmna neb modifikace

téhož vdomí, tak že nevíme, nýbrž jen

víme, že je v svt cos reálného nebo
vcného. Nicmén i nejzarytjší pívrženci

té soustavy jedí a pijí, jakoby o úplné

|

vcnatosti toho. co jedí a pijí, byli pe-
svdeni. Na štstí je tak málo dsledných
fatalist a materialist jako pouhých sná-

j

v a blouznivcv a jakkoli uenci roz-

umují a smýšlí, nicmén v praktickém ži-

vot jako jiní lidé neuení a sprostí si

poínají.

Jako materialisrn a atalism je smutné
' poblouzení lidského rozumu, tak i atheism

a skepsis. — Atheista ili bezbožec jest ten,
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kdo vbec Boha neuznává a tvrdí, že pouhá
náhoda neb osud ídí svt. Však mate-
rialism i atheism jsou skoro jedno; nebo,

není-li vesmír le nahodilé skupení atom,
k emu teba nejvyšší bytosti, ídící svt,
totiž Boha? Jak ale možno, by rozumný
lovk svt ml za výtvor pouhé náhody?
„Složte, dí Rousseau, veškeré ástky hodin
v krabici, jíž teste jak chcete a ze sku-

pení ástek nestanou se nikdy celé hodiny.

Již pak, je-li teba rozumné bytosti k vy-
tvoení hodin, jak chcete jsoucnost všeho-
míra bez tvrce, bez Boha si vyložiti ? A
pipustme i nemožné, že by pouhá náhoda
svt z atom sestavila, odkud ty atomy
vzala? odkud jsou ty zákony, dle nichž
atomy k sob se zbližují a odstrkují Na-
hlížíte zajisté, že nejvyšší rozumná bytos,
Bh, nedá se ze svta odkliditi, ani upíti."
Blázen praví: Není Boha. (Žalm 13, 1.)

Skepsis náboženská neb pochybenství
jest náhled, že nelze dojiti úplné pravdy

:

„Skepsis a svobodovrectví, dí Schiller,

jsou úkazy horeky duševní, jež pirozeným
otesením upevuje zdraví, ím více blud
osluje a svádí, tím spíše pravda vítzí;
ím trapnjší je pochybnost, tím více nás
pobádá k pesvdení a k jistot." Po
dobn píše Rousseau : „Trpká jest všeliká

pochybnost, s nížto nás smíí toliko po-
myšlení, že vše, co žije, rodí se v bole-

stech; tak i nové pravdy. Všeliké mravné
. boly slouží k pravému poznání. Jsou mu-
eníci vdy a viry. Pro že pochybujeme?
Ne k vli bludu, ale k vli pravd, že

chceme zameziti, by se nám blud místo
pravdy v srdce ne vloudil." — Kesan
ovšem nemá o tajemstvích víry lehkovážn
hloubati, pochybnosti vyhledávati a zú-

mysln pi nich se zdržovati. „Divy boží
sluší uvažovati rozjímáním, ne pak vy-
šetovati rozumováním. 1

' [St. eho.)

KRONIK A.

Z Prahy. (Poádek pi inthronisaci Jeho

knížecí Milosti A ej'dstojnjšího, Vysoce uro-

zeného Pána, Pana Františka de Paula hiab
Schimborna, jmenovaného a praekonisovaného
knížete arcibiskupa Pražského atd., dne 15.

srpna J88ó.) V metropolituím chrám shro-

máždí se duchovenstvo tam povolané a odtud

ve slavném prvodu, avšak bez hlaholu zvon
odebée se o 7. hod. ranní za píinou uvítání

Nejdst. Arcipastýe do chrámu sv. Mikuláše

tímto poádkem: a) kn. a. alumnové
; b) ko-

rouhve kostelní s umbellou
;

c) kr zpváky
hlavního chrámu

;
d) duchovenstvo metropo-

litního chrámu
;

e) akolité. V chrámó sv. Mi-

kulášském shromáždí se veškery ku pijetí Jeho

knížecí Milosti us:anovené autority. Pro knížete

\

arcibiskupa, pontifikalní assistenci jeho a pro

nejdst. biskupy suffragány pipravena jsou

!
klekátka a faldistoria v presbytái

;
pro vyšší

i duchovenstvo ustanovena jsou místa blíž mlžo,

hlavního oltáe po obou stranách, lavice v lodi

chrámové na stran evangelijní jsou vy h raženy

pro píbuzné Oslavence a duchovenstvo, na

stran epištolní pro svtské autority. V chrám
samém budou sbory mšanské špalír tvoiti.

Jeho knížecí MilosC vyjede ráno téhož dne

z Bežan a bude se Nuslemi blížiti ku Praze;

u vchodu do msta (asi v 7 hoiiu) bude na

nejhoejší ásti námstí sv. Václavského uvítán

od starosty král. hlavního msta Prahy Dr.

erného, jenž zde v ele zastupitelstva mst-
ského nového arcipastýe oekávati bude. Odtud
pojede kníže arcibiskup námstím sv. Václav-

ským, ovocnou ulici, Ferdinandskou tídou, ná-

bežím a mostem Karlovým i ulicí mosteckou

ku chrámu sv. Mikuláše. U vrat chrámových

podá hodnostá kapitoly sv. Vítské Jeho kní-

žecí Milosti pacifikál k políbení, aspergil a

incensum, naež kníže arcibiskup s assistenci a

hodnostái duchovními uprosted špalíru ku hlav-

nímu oltái ubírati se bide. (Arcibiskupské

Pallium a bully papežské uloženy budou v pre-

sbytái na kredenci k tomu cíli pipravené na

miskách stíbrných u prosted mezi dvma roz-

žatými svícemi a budou dvma hedbávnými vely

zakryty). Na kru chrámu sv. Mikulášského

budou se k uvítání Jeho Knížecí Milosti slav-

nostná praeludia na varhanách hráti. Když se

všickni úastníci na místech svých byli usadili,

zapone tichá mše sv., kterouž vys. dst. p.

probošt sv. Vítský sloužiti bude: mezi raší sv.

konati se budou na kru chorální tverozpvy.
! Po mši sv. nejdst. pp. biskupové odloživše

i mantelleta obleknou se v pluvialy a infule.

S vže zavzní hlahol zvon na obecné znamení,

|

že prvod poíná a že ve všech kostelích mst-
;

ských má se zvouiti potud, pokud prvod s Jeho

knížecí Milostí nedojde do velechrámu sv. Vit -

;

ského. Prvod vn chrámu mezi tím uspoádá
professor Janda, jenž ustanoven poadatelem

;

o uspoádání prvodu v chrám samém posta-

rati se má praefekt kn. a. konviktu Koán.
Prvod pjde tímto poádkem : 1. Oddlení

|

Pražských c. k. privilegovaných sbor méšCan-

ských, 2. kostelní korouhve chrámu metropo-

litního, 3. arcibiskupské komonstvo, 4. Milosrdní

bratí, 5. Kapucíni, G. Františkáni, 7. Annu-
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stiniáni, 8. Minorité, 9. Dominikáni, 10. Re-
demtoristé, 11. Piaristé, 12. Jesuité, 13. Be-
nediktini Emauští a Bevnovští, 14. Praemon-
stráti, 15. Kižovníci, 16. Maltézští, 17. kn.

arcib. alumnové, 18. umbella, 19. kr zpváky,
20. akolyté, 21. farái z venkova a farái Praž-

ští, 22. duchovenstvo metropolitního chrámu a

kanceláe konsistorní, 23. vysoké školy, 24. kn.

arcibiskupští vikái, 25. kollegiatní kapitoly u

Všech Svatých, ze Staré Boleslavi a z Vyše-
hradu, 26. infulovaní hodnostái a preláti zemští,

27. metropolitní kapitola Svato - Vítská, 28.

nejdst. pp. biskupové suffragáni, 29. oba assi-

stující pp. kanovníci metropolitní, z nichž jeden
nese pallium, druhý bully papežské, 30. Jeho
knížecí Milost nejdst. p. arcibiskup s prelátem
arcijahnem a ku. arcib. ceremoniái, 31. sta-

rosta král. hlavního msta Prahy s obecním
zastupitelstvem, zastupitelstva sousedních mst
a okresv a jiní hodnostái, 32. ostatní obe-
censtvo, 33. oddlení Pražských c. k. privile-

govaných sbor mšanských. — Papežský kom-
missa ku pijetí písahy a k odevzdání Pallia

splnomocnný, Jeho Excellenci nejdst. pán
arcibiskup Nicejský a Nuncius apoštolský ve

Vídni Serafinus Vannutelli setrvá mezi tím ve

svém obydlí (na dkanství sv. Vítském); když
pak se hlavní ást prvodu ke chrámu sv. Vít-

skému piblíží, pojede Nuncius k velechrámu,

kdež u dveí chrámových uvítán bude od obou
zpovdník metropolitního chrámu a sakrysty

p. Hodíka jakož i jiných duchovních: týž za-

staví se ped oltáem sv. Jana Nep., pokloní

se na pipraveném klekátku nejsv. Svátosti

oltání a s prvodem svým odebée se do kaple
zvlášt k tomu ustanovené, kdež oblee se v

roucha pontifikální a zstane zde tak dlouho,

až se odtud ku sloužení slavné mše sv. odebée.
— Jakmile nejdst. arcipastý vraty chrámo-
vými blíž oltáe sv. Jana Nep. do velechrámu
vkroí, podá jemu vys. dst. p. probošt sv.

Vítský velký ostatek sv. kíže zasazený ve zla-

tém relikviái od Karla IV. velechrámu daro-

vaném, kterýžto ostatek arcibiskup klee po-
líbí. Po té podá se jemu aspergil a incensum,
naež se týž Nejsv. Svátosti pokloní a odebée
se do kaple Navštívení Marie P., aby tam ped
ostatky prvního svatého biskupa eského Voj-
tcha tichou modlitbu vykonal. Pak se za zvuk
varhan pjde ku hlavnímu oltái, kdež Jeho
knížecí Milost se odebée ku klekátku po stran
epištolní stojícímu. Assistující pp. kanovníci

uloží pallium a bully papežské i s miskami u-

prosted dvou rozžatých svíci na kredenci zvlášt

k tomu cíli postavené. Nejdst. pp. biskupové

usadí se blíž klekátek pro né taktéž na epi-

štolní stran pipravených. Všechny veejné

autority a hodnostáové už ped tím byli zaujali

obyejná pi jiných slavnostech jim vykázaná
místa v chrám sv. Vítském. Infulovaní preláti,

kanovníci kapitol kathedralních a kollegiatních

a pedstavení eholí, též kn. arcib. vikái a
farái Pražští usadí se pokud místo staí v pre-
sbytái, ostatní duchovenstvo v kaplích na ten

úel ustanovených. Když zde bylo vše uspoá-
dáno, odeberou se všickni ti k assistenci pro
nejdst. p. Nuncia urení kanovníci metropo-
litní s akolyty do kaple, kde Jeho Excellenci
se nalézá, aby jej ku sloužení pontifikální mše
sv. doprovodili. U sakristie dá se zvonkem
znamení ke mši, naež pontifikant s celou assi-

stenci se ku hlavnímu oltái odebée a slavnou
mši sv. slouží. Po ukonení mše sv. oblee se

Jeho knížecí Milost v roucha ku pijetí Pallia

ustanovená. Pontifikant odebée se ke trnu,
odloží kasuli, tuuicellu a dalmatiku, vezme plu-

vial a mitra imposita jde ku hlavnímu oltái,

kdež se usadí na faldistoriu in supremo gradu
pipraveném. Jeho knížecí Milost nyní ped-
stoupí ped hlavní oltá a klee koná juramentum
v Pontifikálu pedepsané, naež kommisa pa-

pežský odpoví „Deo gratias." Týž vloží nejd-
stojnjšímu p. arcibiskupovi podané sob Pallium

na hrdlo se slovy v Pontifikálu pedepsanými

;

ihned podá se mu berla biskupská a kíž arci-

biskupský se pinese do presbyteria. Nový arci-

pastý tmito odznaky duchovní moci své ozdo-

bený vkroí do prosted hlavního oltáe a udílí

knžstvu i vícím v chrám shromáždným
první své pontifikální požehnání. Papežský kom-
missa navrátí se do kaple, kde se byl v roucha

církevní oblekl; zde roucha ta složí, naež pro-

vázen jsa pp. zpovdníky a j. odchází dvemi
chrámovými blíž oltáe sv. Jana Nep. a odjíždí

nazpt do své residence. Assistenci ihned se

navrátí ku hlavnímu oltái. Nejdstojnjší Arci-

biskup poklekne na dolejším stupni hlavního

oltáe deposito baculo ; tu vstoupí vys. dst.

p. probošt sv. Vítský na nej vyšší stupen hlav-

ního oltáe po stran epištolní, kdež pokloniv

se arcipastýi intonuje pedepsané versikule

Protector noster etc. (ut in primo accessu epis-

copi ad propriam ecclesiam) s orací : Deus

omnium fidelium pastor et rector etc. Po ukon-

ení orace pijme nejd. arcipastý mitram et

pedum, vstoupí na arcibiskupský trn a usadiv

se na nm vyslechne latinskou e, již za pí-

inou slavného nastolení konati bude probošt

Svatovítský, naež arcibiskup na oslovení to

odpoví. Ukoniv e svou zapje Jeho knížecí

Milost chvalozpv „Te Deum." Mezi tím, co

se na kru ve zpvu tom pokrauje, pistoupí

nejdíve pl. t. pp. biskupové, kteíž nejd^toj-

njšího Metropolitu pozdraví per osculum pacis,
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naež se ku svým klekátkin navrátí. Pak pi-

stoupí veškero zde pítomné duchovenstvo podle

stupn hodnosti své, aby nejdstojnjšimu Ordi-
[

nariu svému políbením ruky pedepsané homa-
gium vzdalo. Posléz pomodlí se Jeho knížecí

Milost ped hlavním oltáem pedepsanou kol-

lektu de patrono Ecclesiae a „Divinum auxilium

maneat semper nobiscum. Amen." Tím úkon

inthronisace ili nastolení jest ukonen. Jeho

knížecí Milost odloží roucha pontifikální, a

pluviaiem se piodv za kížem arcibiskupským
|

ubírá se k oltái sv. Jana Nep., kdež nejsv.

Svátosti oltání se pokloní a u dveí chrámo-

vých aspergil pijme, naež nejdst. arcipastý

v prvodu veškerého zde shromáždného du-

chovenstva kráí do arcibiskupské residence

své, aby také v její držení a sice jak doufáme

na mnohá léta se uvázal.

*._* y nedli dne 16. t. m. bude Jeho

kníž. Milos sloužiti o 11. hod. první pontifi-

kální mši sv., po které udlí papežské po-

žehnání, s nímž spojeny jsou plnomocné od-

pustky.

*—* Pobožnost 40-hodinná koná se od

15.— 18. srpna u sv. Gottbarda v Bubeni, od

18.—22. t. m. u sv. Vojtcha v Jircháích a

od 23.—26. t. m. u sv. Filippa a Jakuba na

Smíchov.
*—* V úterý dne 18. t. m. pipadá vý-

roní den narození našeho císae Pána. Na ten

den bude v metropol, chrámu P. v 9 hod. pontif.

mše sv., kterou bude sloužiti nejdst. p. arci-

biskup a pi které mimo metropol, kapitulu

pedstavení státních i zemských úad, gene-

ralita, mstské zastupitelstvo a t. d. pítomno
bude. V týž den budou též slavné služby Boží

v 11. hod. v Týnském chrámu P.

*—* Pedkové J. kníž. Milosti nejd. p.

arcibiskupa. Na prvním míst uveden budiž

Eucharius rytí ze Schónboro, který žil asi

1118 a úastnil se váleného tažení proti Tur-

km do zem zaslíbené. Tím však nechceme

íci, že týž rytí byl jedním z prvních pedk
tohoto osvíceného rodu ; nebot rodopisci již

pi nm iní zmínku, že pocházel ze staro-

šlechtického rodu rytístva porýnského. Uvá-
díme jej z té píiny, jelikož hrdlo i statek

obtoval za pravdy svaté víry katolické, v zmu-

žilém obhájení církve a práv jejích života po-

zbyv; týž pochován jest na ostrov Rhodusu.

Ervin ze Schónborn byl plukovníkem Albrechta

markrabte Rakouského a v etných bitvách

vrn a vytrvale stál po boku jeho (okolo r.

1156). Jan ze Schónborn byl 1208 kanovní-

kem v Mohui. Jan ze Schónborn, vnuk sy-

novce pedešlého, byl kanovníkem v Treviru,

j" 1313. Stepán ze Schónborn, synovec pe-
dešlého, pevor u sv. Albana nedaleko Mo-
hue 1371. Konrád ze Schónborn, fidus mi-

nister vévod rakouských, jakožto praefectus le-

gionis (náelník pluku) vévody Leopolda padl

po boku jeho v bitv u Sempachu 1.'>>S4. Filip

ze Schónborn byl kanovníkem v Mohui r.

1430. Jii ze Schónborn byl eholním ka-

novníkem v Bleidenstadtu r. 1450. Ján ze

Schónborn, opat eholních kanovník v Blei

denstadtu r. 1466. Adam ze Schónborn, strýc

pedešlého, byl praebendou opateným mnichem
kláštera v Bleidenstadtu, kterýž za papeže Ale-

xandra VI. za kollegiatní Kapitolu byl povýšen

1495. Markéta ze Schónborn, eholní panna

ádu Klarissek blíž Wiesbadenu r. 1461. Po-

tenciana ze Schónborn, neC pedešlé, abatys

ádu sv. Kláry v Mohui r. 1496. Jan ze

Schónborn byl kanovníkem v Mohui 1578.

Bedich Jii ze Schónborn, kanovník Mo-
huský, zemel v Kolín nad Rýnem a pocho-

ván jest tamtéž v kláštee Kartuzianském r.

1584. Emerich ze Schónborn, kanovník v Tre-

viru okolo r. 1538. Jan Filip ze Schónborn,

Velikým nazvaný, kníže biskup Wircpurský

v Bavorsku, piln se zasadil o zrušení útrpného

práva v píin arodjnic; týž byl pítelem

filosofa Leibnize, s nímž si dopisoval. Pozdji

zvolen kuríirštem Mohuským, byl spolu bisku-

pem ve Womsu a korunoval Ferdinanda IV.

(syna Ferdinanda III.) na království ímské.

Ku konci 17. a na poátku 18. století byl

synovec pedešlého : Lothar František ze Schón*

born kuríirštem Mohuským a biskupem v Bam-
berku. Týž korunoval císae Kar. a VI. a do

jeho rukou složila vyznání víry Alžbta, ne-

vsta krále Španlského Karla III. (jakožto císa

ímský Karel VI.), pozdji císaovna. Bratr

téhož Lothara jménem Melichar Bedich ze

Schónborn vstoupil v manželství se svobodnou

paní z Boineburku a ml 7 synv a 7 dcer.

Mezi 7 syny jeho bylo 5 duchovuích, a mezi

nimi nalézali se 4 biskupové, a sice : a) Jan

Filip František ze Schónborn byl biskupem ve

Wircburku a Bamberce. b) Bedich Karel ze

Schónborn, místokanclé íšský za Karla VI.

stal se nástupcem bratra svého v obou tchto

biskupstvích, c) Hugo Damian ze Schónborn,

stal se záhy kardinálem, biskupem Spýrskym.

pozdji též biskupem Kostnickým, byl pi n-
kolikerém konklave úastníkem volby nového

papeže ímského, a za arcibiskupa Pražského

Ferdinanda hrabte z Khucnburgu sloužil v Praze

pontifikální mši sv. u sv. Víta za píležitostí

svatoeení sv. Jana Nepom. r. 1729. d) Fran-

tišek Jii ze Schónborn, pátý mezi bratími,

byl arcibiskupem a kuríirštem v Treviru a žil
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až na asy císae Františka I. e) Markvart
Vilém ze Schonborn byl kanovníkem nkolika
kapitol.

Z Filipsdorfu. Zdejší chrám vysvcen bude

27. záí t. r., jelikož není mož o dokoniti

vnitní upravení chrámu a piléhajícího kláštera

do svátku Narození Marie Panny, v kterýžto

den ped 15 lety základní kámen ke chrámu

posvcen byl. Chrámu Marii Pomocnici zasv-
cenému dostane se pekrásný hlavní oltá s bal-

dachýnem na tyech sloupech spoívajícím a

místo oltáního obrazu postavena tam bude

socha Marie Panny s Ježíškem, k emuž jedna

tamjší rodina pispla 800 zl. Mimo to o-

krášlen bude tymi pobouími oltái a sice

zasvcenými nejsv. Srdci Ježíšovu, Srdci M. P.,

bolestné Matce Boží a sv. Josefa. Na oltáích

a kazateln pracuje se v Mnichov ve dvorní

umlecké díln Mayerov a budou státi 95Cl> zl.;

posud se k tomu úelu sešlo asi 5000 zl.

Zvony budou ulity ve Vídeském Novém Mst
u Petra Hilzera ; s hodinami a varhanami dlužno

prozatím pokati, ponvadž není prostedk
k tomu po ruce. Ze tí zvon jsou dva vno-
vány od tamjšího obecního zastupitelstva. S po-

svcením chrámu bude zárove klášter redempto-

rist vysvcen, kterým bude svena duchovní

správa mariánské kaple, chrámu i poutního

místa. Te dokonuje se malba uvnit velebného

chrámu románského a píští mésíc bude tam
j

kladena dlažba. — Ješt mnoho zbývá vyko-

nati. Kéž se najde hojn dobrodinc, aby mohly

býti splaceny dluhy se stavbou chrámu a klá-

štera spojené a jiné potebné vci zakoupeny!

Také drahocenná monstrance ve slohu román-

ském, posázená drahokamy, mající cenu 700 zl.,

byla kostelu darována — i parament, kalichv

a jiných poteb chrámových mnoho již bylo o-

btováno.

Xrtteránií oznamovatel.

*— * „asopisu katol}duchov. LÍ ís. 6. ro.

XXVI. vykazuje tento obsah : Chronologie hlav-

ních dob života sv. Pavla. Kritika moderního

atomismu. Struné djiny církve katolické v

Rusku. — Kronika: ecko rozkolnická metro-

pole pro Bukovinu a Dalmatsko. Dodatek ku
lánku o penechání stipendií mešních v men-
ším obnose. Ze i tení matriky úd Ddictví

Svatojanského jest prospšné. Svobodní zednái
v císaství Brazilském. Schze výboru Ddictví
sv. Prokopa. — Literární oznamovatel pojed-

nává o trnácti spisech. — Píští íslo vyjde

14. záí a ne 14. íjna, jak se myln udává

na deskách.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství mžském.

V Pánu zesnul

:

p. Frant. Matoušek, far. ve Vavinci, 25. er-
vence 1885. (nnr. 10. pros. 1830, vysv.

28. ervence 1861).
Ustanoveni jsou .

p. Jan Sucha, kapl. Škramnický, za admin.

v Kolodjích;

p. Karel Grossmann, admin. Vitický, za zatím,

kapl. v Škramníku
;

p. Frant. Bejek, koop. Vavinecký, za admin
tamže

;

p. Aloys Novák, kapl. Píbramský, za far. v

Chíi

;

p Jan Kunt, far. ve Voráov, za far. v Ho-

lešovicích;

p. Jan Selner, fundatista v Zalužanech, za far.

ve Vosov.
Uprázdnná místa

:

Rousinov, fara patr. p. Alexia kníž. z Croy Dui-

men, od 29. ervence t. r.

;

U sv. Anny (Anuaberg), fara patr. obce Gheb-

ské, od 31. ervence t. r.

;

Ošelin, fara patr. nábož. matice, od 31. er-
vence 1885;

Vavinec, fara patr. náboženské matice, od 1

srpna 1885.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul

:

p. Jan Rihánek, býv. far. Maloborský, osobní

dkan, bisk. notá, knz jubi urní, 19. er-

vence 1885,. (nar. v Bukovci '29. ledna

1805, vysv. 3. dubna 1830).

Jmenováni jsou:

p Jos. Lepic, far. v ChlLtov, tajemníkem Kla-

tovského bisk. vikar. úadu

;

p. Jos. Stepán, far. v Budéticích, jmenován

jest Královéhr, bisk. notáem
;

p. Václav Melichar, koop. v Žiukovech a

p. Jan Dušek, kapl. v Blovicích, obdrželi Sy»

nodalia.

Ustanoveni jsou :

p. Vád. Majer, far. v Lomci, za far. v Lažišti
;

p. Karel Konrád, far. v Srbech, za far. v

Mlnici

;

p. Tom. Hejšek, kapl. v Strunkovicích, za

admin. v Lomci

;

p. Václ. Kolár, bývalý admin. v Mlnici, za

admin. v Srbech
;

p. Matj Rosswald, dkan v Netobcích, ku v

jubilární, senior diecése, odebral se na stál jj

odpoinek.
Uprázdnné místo :

Netolice, dkanství patr. p. Jana Adolfa kníž.

Schwarzenberga, do 16. záí 1885.

T iskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Pfrty. XI v, 34.)

e é,

kterou ml pi svceni sv. krize nad vesnici

Lukavcem, na rozhráni kollatury Hoické a

Blohradsk, dne 9. srpna J885.

Boh. Hakl, dkan a bisk. viká Hoický.

„Kristus trplfza nás, vám po-

zstaviv píklad, abyste násle-

dovali šlépjí jeho ; — kterýžto

híchy naše sám na svém tle
vnesl na devo, abychom hí-
chm zemrouce, spravedlnosti

živi byli, jehožto zsinalostí u-

zdraveni jste."

I. Petr. 2, 21. 24.

Tato slova písma svatého, vhodná a

pimená tete, rozmilí v Kristu, vytesána
tuto na svatém kíži. Jsou jasná a srozu-

mitelná a nepotebují výkladu ; vyšla z úst

samého knížete apoštolv, sv. Petra, který
je napsal a nám zanechal, jak tu pozna-
menáno ve svém prvním list, v kapitole

druhé, verši 21. a 24. —

-

1. Jest tomu, Nejmilejší, práv 40 let,

když já chudý jsa tehdáž študent, poprvé
jsem kráel touto cestou ; a pamatuji, že
již tenkráte stával na tomto míst svatý
kíž, ale prostý, devený, jak jste do ne-
dávná jej tuto stávati vidli. Šel jsem
tehdy sám a sám, a jsa sirotek, a maje
v jiném mst pokraovati ve svých stu-

diích, nebyl jsem bez starostí. I s radostí
pozdravil jsem ten svatý kíž, kterýž
mi byl útchou, obveselením na cest té

a povzbuzením, bych, a kamkoli se obrá-
tím, v Boha dvoval.

Nepomyslil jsem, že tu budu jeden-
kráte duchovním pastýem, že náležeti
bude kíž ten do kollatury mé a že jiný
kíž na tomto míst svtití budu.

Od tch dob starý, devný kíž
vichrem vyvrácen jest a nový pkný, ka-
menný, na to místo postaven a to hlavn
péí a piinním zbožuých oban Luka-
veckých, kteíž znanou ástkou penžitou
k témuž bohomyslnému úelu pispli a
též mnohými nábožnými dušemi Hoický-
mi v bohumilém skutku tom penžitými
píspvky podporováni byli. —

2. Kíž, z latinského crux, býval za
starých as nejukrutnjší nástroj smrti,

devo nejvtší potupy a hanby, ku kte-

rémuž jen otroci, když zloinu se dopu-
stili, anebo zloincové nej vtší, takoka
vyvrhel lovenstva, odsuzováni bývali.

Rozeznáván kíž trojí: Kíž prostý ili
jednoduchý! nebyl, le prostý, devný
kl, k nmuž odsouzenec bu pivázán,
anebo, na njž, což ovšem mnohem hroz-
njší a bolestnjší bylo, i naražen býval
a tak zhynul

;
býval jím proklán. Jiný byl

kíž poloviní, neúplný; skládal se ze

dvou dev, z nichž jedno, píní, na po-
stávené delší svrchu jen naraženo bylo

;

na kíž ten býval zloinec s rozpiatýma
rukama bu pivázán anebo i pibit; a
tetí : kíž úplný i dokonalý, složený rov-
nž ze dvou beven, delšího a kratšího,

ale tak, že jeden konec bevna delšího

nad hlavou odsouzencovou vyníval, aby
na tabulka ili nápis, obsahující jméno
odsonzencovo a píinu smrti, zavšen být i

mohl, jak na kíži Pána a Spasitele na-

šeho Ježíše Krista vidíváte. Spasitel náš,

Ježíš Kristus, na úplném a dokonalém
kíži zemel, že za nás úpln a dokonale
zadost uiniti chtl.

Smr na kíži byla pebolestná, u-

krutná; umírali odsouzení více hladem a

I

žízní, než bolestmi tlesnými, zvlášt, když

24



378

pouze pivázáni bývali ; a muky jejich tr-

valy 3, 4. ano až 6 i 7 dni, než bídn
zhynuli, i líté zvi a dravcm nezídka
na pospasy zanecháni jsouce.

3. O dev, jakožto nástroji smrti, po-

prvé zmínka se iní v písm svatém v 5.

knize Mojžíšov 21, 23., kdež ctme takto

:

„Když by zhešil lovk, žeby ml smrtí
trestán býti a odsouzen jsa na smr, ob-
šen by byl na šibenici: nezstane tlo
jeho na dev, ale v týž den pochován
bude ; nebo zloeený jest od Boha, kdož
visí na dev." Ejhle, r. v Kr., devo po-
tupy a hanby od poátku!

A v l.Mojž. 40, 19. pedpovdlJosef
Egyptský královskému pekai uvznnému,
vykládaje mu sen jeho: „Ti košové jsou
ti dni

;
po nich odejme Farao hlavu tvou

a obsí tebe na kíži a budou trhati ptáci

maso tvé." V knize pak Josue 8, 28. a 29.

teme, že Josue zapáliv msto Háj a ui-
niv z nho hromadu vnou, dal krále

jeho obsiti na šibenici až do veera a

západu slunce. I rozkázal potom a složili

tlo jeho s kíže a povrhli u samé brány
msta a nametali na velikou hromadu
kamení, kteráž zstává až do dnešního
dne. — Též Esther 5, 14

; 8, 7.; 9, 25.

V novém zákon pak vypravuje se o
umuení Pán a smrti jeho na kíži; po
božském mistru svém zemel i sv. Petr na
kíži, ale vyžádal si, jak známo, aby ne
hlavou vzhru, ale dol na kíž povšen
byl. Dále zemeli z apoštolv na kíži i

sv. Ondej a sv. Filip : sv. Ondej na kíži
polehmóm, jejž zhlédna, jako dávného, sta-

rého pítele pozdravil, po nm dávno
toužil a prahnul, jejž dávno obejmouti
sob pál.

Zvlášt pak pi obléhání Jerusaléma
skrze ímského vojevdce Tita, jednoho
asu, když v mst náramný hlad povstal

a mnozí utíkali z msta, dal týž Titus po
delší as každého dne, jak oitý svdek
Josephus Flavius vypravuje, na 500 Židv
ukižovati, tak že pahorky kolem Jeru-
salema vypadaly jako les a na konec ne-

bylo drev na vykonání ukrutného rozkazu
toho. (Jos. Flav. kniha 5., hlava 11.).

A tak trest smrti kížem trval až do
4. století, až dosedl na trn císa ím
ských Konstantin Veliký, který r. 312
první kesanm svobodu dal, že chrámy
i školy si stavtí a víru svou voln vy-

znávati mohli. Týž proto také, akoli ped
smrtí teprv poktíti se dal, ale v srdci

kesanem jsa, zakázal, by nikdo více ku

smrti kíže odsuzován nebyl, ježto kíž
budoucn ne znamením potupy a hanby,
ale ovšem znamením naší spásy, úcty a
slávy býti má. A tak také stalo se.

Od té chvíle ocitnul se kíž na ko-
runách císa a král, na prsou hodnostá
a dstojník, na temenech chrám ke
sanských a vží, kde jest nám znamením,
ukazujícím cestu k nebi, že jen skrze kíž
do nebe vejiti lze jest; stavn na nám-
stích i veejných cestách, zvlášt na roz-

cestích a kižovatkách: boží muka; i na
návrších a výšinách, jakoby Kristus Pán,

pán nebes i zem, tuto vládl a ves ten

obor, všecku tu krajinu vkol pod svou
mocí a ochranou ml

4. Kíž Ježíše Krista, na nmž spa-

sení nám se stalo, tém 300 let v zemi
zahrabán ležel, až teprv, jak djiny vy-

pravují, císaovnou Helenou, matkou císae
Konstantina Velikého, na hoe Kalvárii

hledán a nalezen jest. Doítáme se, že táž

nábožná paní, jsouc již kesankou, ve

stáí vykonala pou do Jerusalema, chtíc

navštívíti místa svatá a uctiti Ježíše Kri-

sta na místech utrpení jeho. I dala ko-

pati na hoe Kalvariii; a nalezeny jsou

kíže ti, sob podobné, též heby a nápis.

Nevdlo se, který jest ten pravý ; i radil

pítomný biskup Jerusalómský, sv. Maka-
rios, aby vzavše všecky ty kíže, kladli

je na jednu nábožnou nemocnou ženu
;
pi

kterém by se uzdravila, že Bh dá zna-

mení, týž že jest pravý kíž Kristv. Ui-
nno tak s prvým, druhým ; žena neozdra-

vla; avšak když uinno tak s kížem
tetím, ihned uzdravila se. Znamení, že

ten jest pravý kíž, na nmž spasení nám
se stalo. I vzala císaovna to svaté devo,
dala na dél rozpliti, polovici poslala synu
svému, císai Konstantinovi ; a druhou
dala uchovati ve skvostné skíni, a když
na hoe Kalvárii byla postavila nádherný
chrám božího hrobu, v chrám tom ulo-

žíti, kde až dosavad se chová. Na památku
radostné události té koná církev sv. každo-

ron svátek, nalezení sv. kíže, a to dne
3. kvtna Druhá polovice s jinými po-

svátnými ostatky do íma potom dodána
jest, kdež v nádherném chrám, zvaném
u sv. kíže v Jerusalém se nalézá. Odtud
malinké ásteky z téhož sv. kíže jiným
chrámm rozdány jsou, kdež obyejn ve
stkvostných skíních se chovají, lidu k u-

ctní se vystavují a zvlášt v post jemu
i líbati se dávají.

Ješt jeden svátek koná církev k u-
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ctní sv. kíže, a to vždy 14. záí, a ten
slov povýšeni sv. kíže. Pvod jeho vy-
pravuje se takto: Když roku 614 Chos-
roes II., král Perský, veda válku proti

eckému císai, Jerusalema dobyl: odtud
mimo mnohé jiné vci též svatý kíž, ja-

kožto vzácnou koist sebou vzal a do Per-
sie zavezl. Když pak 14 let na to ecký
císa Heraklius I., kesan, katolík, jej

pemohl : mimo jiné výminky míru i tu
položil, by svatý kíž, tehdy odatý, na-
vrácen byl. Peeti skín shledány nepo-
rušeny. I navrácen jest svatý kíž ; a cí-

sa, odn ve stkvostný háv a s korunou
zlatou na hlav, chtl jej sám do chrámu
božího hrobu nósti a tam na jeho místo
uložiti. Avšak, když vezma jej na bedra
a jej nesa, s ním na horu Kalvárii jí ti

chtl, nemohl s místa se hnouti, jakoby
jistá tajemná moc jej držela. Což zpozo-
rovav patriarcha Jerusalómský, Zachariáš,
pravil: „Považ, o císai, kterak ty, odn
jsa nádherným rouchem, v císaském or-
nát a s korunou zlatou na hlav, velmi
málo se podobáš chudému a zmuenému
Kristu, který, nesa tento kíž, korunu tr-

novou na hlav ml?" I porozuml moc-
ná slovm, složil císaský svj háv, oblékl
kající rubáš, provazem pepásav se, ihned
s místa jiti mohl a tak svatý kíž na horu
Kalvárii donesl a na místo prvé uložil.

Na památku radostné události té koná sv.

církev svátek: povýšení sv. kíže, dne
14. zái.

5. Svatý kíž jest znamením naší víry
a spásy . Proto kíž vždy mezi vyznavai
Kristovými v nejvtší uctivosti chován
jest. Proto uvykli kesané již od nejstar-
ších dob, znamenati sebe sv. kížem a po-
kládat! kíž za vyznání víry své. Tak v 2.

stol. svdí Tertullian (de cor. mil. c. 3.)

:

„Pi všem zdaru a vzniku, když se dom
vracíme neb vycházíme, když se oblékáme
neb obouváme, když se myjeme neb jíme,
rozsvcujeme, ležíme neb sedíme, a cokoli
jiného konáme, vždycky své elo zname-
ním kíže znamenáme." Eovnž sv. Justin,
mudec a muenník ve 2. století, píše ve
své Obran víry ili v apologii: „V ho-
dinu modlitby obracujeme se ku východu
slunce a pravou rukou znamenáme se ve
jménu Ježíše Krista, tím znamením nám
tak potebným (sv. kíže)." Za asu sv.

Jana Zlat. (jak on svdí) znamenávaly
matky dítky své sv. kížem, a sv. Augustin
(dissert. 2. in evang. Joann.) píše: „Otá-
žeme-li se katechumena: Víš v Pána Je-

žíše Krista? odpovídá: Ano, a hned zna-

mením sv. kíže znamená elo své, a tím
ukazuje, že za kíž Pán se nestydí."

A jako staí, tak i my. Až dosavad
jest sv. kíž naší chloubou, znamením naší

úcty a spásy. Proto znamenáme se sv.

kížem ped modlitbou a po modlitb;
ped jídlem a po jídle, ped prací a po
práci; když jdeme vedle kíže a v hodinu
pokušeni ; zvlášt pak, když vstupujeme
do chrámu, anebo z nho vycházíme. Vy-
znáváme, že se za svatý kíž nestydíme.

Svatý kíž provází nás od kolébky až

ku hrobu. Svatým kížem udluje církev

všecky sv. svátosti, koná všecka svcení
a žehnání. Ano i mezi sebou, chtjíce sob
žehnati a dobrého páti, iníme to zname-
ním sv. kíže; tak matky žehnají dítkám
tím znamením; když dít zívá, dlají mu
kíž na ústkách; když dít do ciziny od-

chází, žehná je otec, matka, na cestu sv.

kížem ; dcera nevsta, vykraujíc posledni-

kráte svobodná z domu, vyžaduje si k to-

mu dležitému kroku na otci, matce, po-

žehnání, jež tito jí udlují sv. kížem; a

když na smrtelném loži umírající otec,

matka, s dtmi se louí, žehnají jim sva-

tým kížem. Ano sv. kíž provází nás od
kolébky až do hrobu.

Proto svatého kíže i v obecném ži-

vot zhusta užíváme a jím veškerého ži-

vota svého posvcujeme. Tak zdobíme sv.

kížem své píbytky, dáváme jej na ke-
sanské ústavy a školy, zdobíme jím mo-
dlitební knížky, znamenáme jím u pí-
bytku dvée, ženy nosí jej na krku, za-

všujeme k rženci, stavíme na stoly a

skín, dáváme si nezídka kížek na pa-

mátku, ano i rakev katolíka zdobí kíž a

po pohbu jako svatý strážce, tšitel a

ukazovatel k nebi stojí na jeho hrob.
Ano i mrtevci do hrobu dává se do ruky
sv. kíž, jakoby v ruce si nesl záštitu svou

a vyznání víry své, až pijde na soud boží.

Tak svatým kížem život katolického ke-
sana tém naskrze protkán jest. Ale to

jen my, katolíci; evaudlíci, jak víte, kíže
ani nedlají, ani v život ho neužívají ; a

(

tudy ani sv. kíže nectí, ani kížem života

. svého neposvcují, jakoby za sv. kíž se

i

stydli; a pece se chlubí, oni že hlásají

}

isté evangelium; a i sám veliký apoštol

,

národ, sv. Pavel, v niem se nechtl chlu-
! biti, le v kíži Kristovu. Gal. 6, 14., ka

:

„Ode mne pak odstup to, abych se chlubil,

le v kíži Pána našeho Ježíše Krista, skrze

nhož mi ukižován jest svt a já svtu.'

24*
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6. Kdo na tomto míst první kíž po-

staví], kdož ví? Ale praveno mi a udrželo

se v lidu, že za dob sedmileté války tak
se stalo, což by bylo asi 130 let. Kdo jej

postavil, neví se; ale nepochybn že byl
muž nábožný a že spojoval s tím sv. kí-
žem nábožný úmysl, by Dobrotivý Bh
nás moru, hladu a války, což vše tžké
metly boží jsou, milostiv ochrániti ráil.

0 kéž k zásluze jemu Dobrotivý Bh pi-
ísti ráí všecky ty nábožné vzdechy, ú-

mysly a modlitby, jež ten svatý kíž ve
mimojdoucích kdy vzbudil. Bh budiž mu
za n hojným odplatitelem!

Býval tu díve vždycky kíž prostý,

devný; nyní jest trvanlivjší, pkný
kamenný. Postaven z dobrovolných pí-
spvkv, ze píspvkjlásky. Láska trpla
za nás na kiíži, láska sv. kíž postavila.

A byli to hlavn zbožní obané Lukavetí,
kteí, a ne z kollatury naší, nesnesli toho,

by místo, když vichr devný kíž byl
vyvrátil, pusté zstalo; ale postarali se o

to, aby nový, pkný a trvanlivý kíž a to

z dobrovolných píspvk na toto místo
postaven byl. A proto nejen že sami nej-

vtší ástkou pispli, ale nelenovali si i

jiných poprositi a požádati, by dstojné
znamení spásy naší na tomto míst posta-

veno býti mohlo. A Bh poínání jejich

požehnal, tak že v kiátkóm ase, jak vi-

díte, zbožné dílo ku místu pivedeno jest.

A nejen v Lukavci, ale i v Hoicích táž

vc ve mnohých srdcích nábožných živého
ohlasu nalezla, tak že, sotva uslyševše o
zbožném úmyslu sousední obce, sami do-

brovoln dárky své na penzích pinášeli
a ochotn na oltá lásky ku Ježíši Kristu
kladli, což mn, netajím se tím, ku veliké

bylo ,duchovní radosti.

O což íci mám vám všem, kdož jste

jakkoli pispli, by svatý kíž na tomto
míst opt postaven byl a místo posvátné
ped zapomenutím uchováno bylo ? Ó sne-

stež se i na hlavu vaši všecky ty nábožné
vzdechy, vše ty zbožné vzpomínky a ú-

mysly, jež sv. kíž tento vzbudí ve všech
tch, kdož tuto kolem pjdou, a jdouce
sv. kíž tento uctí. Nech vzdechy ty a
modlitby jsou vám pímluvci u Boha,
nech vyžádají vám požehnání ve všech
vašich pracích, v hodince smrti odpuštní
hích; by ten soudce vný, Ježíš Kristus,

kterýž pijde jedenkráte nás všecky, živé

1 mrtvé, soudit v poslední den, nám všem
milostiv byl! Pijmtež mé vroucí, nej-

srdenjší díky.

Ale i vy, kdož chudí jsouce, penžitým
dárkem pispti jste nemohli, ale, rovnž
puzeni láskou, pišli jste a to u zástupu
tak velice etném, abyste první — pi
jeho posvcení hned — uctili tento svatý
kíž, potšení bute ; nebo ten Kristus,

který na kíži umel, rovnž chudý byl a

o vdov, kteráž jen dva halíe dala, pra-

vil, že více dala, než všickni ostatní ; ne-

bo ti dali ze svého nadbytku, ona pak
všecko jmní své, nebo více nemla. Pro-

ež i vám všechnm, kdož nestydíce se za

Ježíše Krista, pišli jste, abyste hlásili se

ku Ježíši Kristu a veejn jej vyznali,

butež velé nejupímnjší díky a hojné
požehnání boží!

7. Jest však, r. vKr., kíž ješt jeden,

a i ten vám není neznámý; míním kíž
utrpení. A kdo jest, jenžby takového kíž-
ku neml? a vtší jest, anebo menší, na
tom nezáleží. Jsme v plativém údolí, a

ne v nebi, a tudy musí každý kíž svj
nésti a nebe si zasloužiti.

Vidl jsem jednou obraz. Kristus Pán
vypodobnn byl, kterak kráeje naped,
veliký a tžký kíž nesl ; za ním veliké

množství muž i žen, starc a mládenc,
ano i dtí; každý s kížem svým, na be-

drách, tžce kráejíce za ním. A Spasitel,

s korunou trnovou, obrácen k nim, jakoby
pravil: Kdo chceš za mnou pijíti, zapi
se sám, vezmi kíž svj na se, poj a ná-

sleduj mne! — „Pojtež ke mn všickni,

kdož pracujete a obtíženi jste a já vás

oberstvím." Odpoite maliko. Mar. 6,

31. Naleznete odpoinutí dušem svým.
Jsme na cest života; mnohého cesta

trudná a trapná ; bolestn vlee se se svým
kížem ku hrobu; a kíž jeho tžký a

trapný. Toho tíží choroba a nemu dlou-

holetá ; onoho nouze, nedostatek, chudoba
;

toho tam ústrky a kivdy od bližních
;
ji-

ného pée a starosti o živobytí, a ješt
jiného nezdar dítek. A tak každý zná svj
kiž, a nikdo nejde z prázdna bez kíže;

není zde nebe; zde doba zkoužky; nebe

si musíme teprv zasloužiti. Úzká a píkrá
jest cesta k nebi, a málo jest tch, kteíž

kráejí po ní. (Mat. 7, 14.) To cesta kíže
;

a jiné k nebi není. Nic plátno; kdo se

nebe domáhají, musejí kráeti po ní ; sám
Kristus skrze kíž vešel do slávy své.

Proto stavíme kíže vedle cest, jako zde,

abychom pamtlivi byli, že život náš cesta

jest, a že, vidouce kíž vedle cesty, vzpo-

menouti máme, že nezbývá, le bráti po-

korn kíž na bedra svá a následovati
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Krista; pak že ovšem nejdeme i my do
slávy jeho.

8. Když císa Konstantin Veliký táhl

(na zaátku 4. stol.) proti odprci svému
Maxentiovi, pohanu : uzel jednoho dne
(i všecko vojsko jeho), jak první historik

církevní, Eusebius, vypravuje a jak prý
z úst samého císae slyšel, za bílého po-

lodne na nebi jasný kíž, se stkvlým ná-

pisem kolem: V tomto vítz! A následu-

jící noci zjevil se mu ve snu prý Spasitel

sám, a rozkázal, by dal zhotoviti prapor
(hlavní) v podob kíže (labarum), týž

aby dal nésti ped vojskem (hlavní pra-
por, vojevdcv, císav) a pln dvry
aby šel nepíteli vstíc.

Konstantin tak uinil
;
pemohl nepí-

tele ve tyech bitvách, naposledy u Ponte
Molle (Pons Milvius) u msta íma, ve
kteréž i Maxentius sám zahynul. Konstan-
tin stal se samovládcem veškeré západní
íše ímské; nkolik let na to dal církvi

svobodu. Na námstí ímském dal posta-
viti sochu svou, opírající se o kíž, s ná-
pisem: „V tomto spásonosném znamení
osvobodil jsem msto ím od jha tyrana,
a vrátil jsem ímskému senátu starý lesk

a starou vážnost.

Nejmilejší! nemám, eho bych doložil.

Jako onen císa, a ješt pohan, dvuje
ve svatý kíž, nepítele pemohl a zvítzil

:

tak jist zvítzí i každý z nás, kdo na
cest života, nesa trpliv kíž svj a maje
boj s rozlinými nepátely svého spasení,

o svatý kíž se opírati a vnj dvovati
bude. Nebude mu znamením hrzy a bázn,
až se ukáže jedenkráte v oblacích nebe-
ských, a až pijde Kristus Ježíš s mocí
mnohou a velebností (Mat. 24, 30.); ale

bude mu znamením radosti a sladké nadje,
že konec vzal trapný život pozemský a
poíná život nový, plný cti, radosti a
slávy, a že i na nm plní se slovo slastné

a útchy plné: "Vtom zvítzíš!" Amen.

e na rozchodnou.

Apoštol sv. Pavel kázal v Efesu po
ti leta evangelium a mnoho dobrého tam
spsobil

;
ký div, že mu Efesus k srdci

pirostl a milým mu místem byl. Když
tudíž v Miletu starší efeskó naposledy zel,
louil se s nimi velmi tkliv. Skládal úet
ze své innosti mezi nimi a dával jim n-
která nauení spasitelná. I mn po vli

Boží nastává dnes jako kdysi sv. apoštolu

rozlouiti se s osadou, ve které jsem dosti

dlouho pracoval a za pomoci Boží zej-
mých výsledk dobrých se dodlal. Není
mi skuten veselo u srdce pi vzpomínce,
že mi osadu milou opustiti jest; s bolestí

louím se s vámi a v poslední krátké ei
své složím, jakož byl sv. Pavel uinil, úty
ze své mezi vámi innosti a na rozchod-

nou dám vám nkterá pípadná napo-
menutí.

Sv. Pavel skládaje út}r o svém p-
sobení v Efesu pipomíná, že vždy za

všech okolností vrn Pánu sloužil a jim
neunaven slovo Boží hlásal. Pravit do-

slovn: Vy víte, od prvního dne v kterémž
jsem pišel k vám, kterak jsem po vše-

chen as s vámi byl, slouže Pánu se vší

pokorou a se slzami a pokušeními, kteráž

se mi piházela z úklad židovských; kte-

rak jsem nieho neopomenul z užitených
vcí, abych vám neoznámil a vás neuil
zjevn a po domech svdectví vydávaje
Židm i pohanm o kajícím obrácení se

k Bohu i o víe Pána našeho Ježíše Krista.

A aj ! nyní jdu do Jerusalema a vím, že

neuzíte tvái mé vy všickni, mezi nimiž
jsem chodil, káže o království Božím.
Proto osvduji vám dnešního dne, že ist
jsem od krve všech, nebo jsem neopo-
menul zvstovati vám všelikou radu Boží."

Skut. apošt. 20, 17.

Ghci-li sám sob dnes býti spravedliv,

nemohu zatajiti, že po celý as mého u
vás pobývání pracoval jsem, se mé síly

byly a že smýšlení a jednání mó^ s každým
z vás bylo poctivé i upímné. Ze jsem na
kazateln, ve zpovdnici ani ve škole ne-

lenil, toho svdkové jste sami. Nebylo
nedle ani svátku, kdy bych byl bez pí-
iny veledležité obmeškal z tohoto místa

k Vám mluviti a sím slova Božího do
srdcích vašich rozsóvati. Nebylo žádné
slavnosti Církví sv. naízené, již bych byl

krom konání pedrahé obti i pípadnými
slovy, jež význam dne objasovaly, neo-

slavil. Pot, který s ela asto se mi Hnul
i vaše vnitní pohnutí ano i slzy po tvá-

ích vašich kanoucí, bóu na svdectví, že

jsem nemluvil k vám na zdaBh s patra,

bez náležité pípravy, ani suše, ospale, line.

A že jsem v dob adventní, postní,

ped a o každém vtším svátku do zpo-

vdnice již asn z rána picházel, to

dosvdí mi, kdož záhy ped zvonním do
chrámu našeho si pispíšiti mli v obyeji
zbožném. Jak svdomit jsem školu na-
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vštvoval, to mohou s vámi sdeliti zdejší

pp. uitelové, jimž za všelikou mi proje-

venou pátelskou ochotu dnes veejn d-
kuji, i vaše dti, jež do školy chodily aneb
dosud chodí. Školu považuji za druhou ka-
zatelnu a proto nedal jsem se nikdy ani

blátem ani zimou ani jinou nepohodou od
návštvy školní zdržeti; naskytla-li se

pekážka, která mn k malikým jiti brá-

nila, vynahradil jsem zameškanou hodinu
vyuování v jiný den píhodný. S jakou
slávou vodil jsem rok co rok vaše dti
v ase velikononím k prvnímu sv. pijí-

mání. A proto osvduji vám dnešního
dne, že ist jsem od krve všech, a zahy-
ne-li kdo z vás, neb vašich svenc, ne-

bude to vinou mou.
A nyní porouím vás Bohu a slovu

milosti jeho, kterýžto mocen jest vzdlati
a dáti ddictví mezi všemi posvcenými.
Kéž Všemohoucí, jenž vás posvcením mezi
vícími vyznamenal, vzdlá, co mnou za-

poíti ráil u vás, aby totiž duch. chrám
víry, ddictví Pán, vyrostl u vás všech
k vznešené dokonalosti, zde v úastenství
hojné jeho milosti, tamo slávy vné.

Kéž nikdy sv. víra i dobré kesanské
mravy na zdejší osad farní zkázu nevez-

mou ! Neve, bezbožnosti a vbec nižádné
nepravosti nedejte uhnízditi se v tchto
ddinách. Bute zbožných praotc syny
zbožnými. Pokoj, svornost, jednota a úinná
láska kéž rozbijí mezi vámi stánek svj

!

Vy dítky, bute hodnými, zbožnými
a svých rodi a uitel poslušnými. Pro?
Bh toho od vás žádá a rodie i uitele
vaši toho zasluhují, abyste jich poslušný
byly. Rozpomete se asto na zlatá zr

néka, která jsem ukládal ve vaše srdéka.
Boha myslete v každé dob, pítomného
býti sob; pomýšlení to vás ped híchem
ochrání a v dobrém posilní i utvrdí. Kdož
jste byli poprvé u stolu Pán, vás vybí-
zím, abyste na slib uinný ^nikdy neza-
pomnli. Vy mládenci a panny ! bute pa-

mtlivi tvrtého pikázaní Božího, abyste
dlouho byli živi a dobe se vám vedlo na
zemi. Stežte se hích veku svého; utí-

kejte ped pýchou, marnivostí, bažením
po rozkoších smyslných a ped smilstvem.
Varujte se zahálky a upímnou modlitbou
hlete každé pokušení pemoci. Špatným
spolenostem a ledajakým zábavám vyhý-
bejte se zdaleka. Kdo vám pochlebuje,
lahodí, hory doly slibuje, ped takovým
utíkejte jako ped zmijí jedovatou.

Když sv. Pavel dopovdl, co na srdci

ml, klekl na kolena a modlil se se všemi
pítomnými. Tak i já domluviv vyzývám
vás, abyste se mnou naposledy se pomodlili
za našeho arcipastýe, za všecky zemelé
i živé duchovní

,
kdeí na zdejší osad

farní pracovali, za naše v Pánu zesnulé
rodie, bratry, sestry, pátely i nepátely,
za všecky zemelé i živé osadníky zdejší

a za^duše v oistci. —
Žijte blaze a pijmtež poslední mé

požehnání. Milost vám a pokoj od Boha,
Otce našeho, a Pána Ježíše Krista. Amen.

J. Ježek.

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

(Pokraování.)

Sv. Václav nastoupiv vládu po Dra-
homíe, úžeji nežli pedchdcové jeho Vra-
tislav a Spytihnv pivinul se k íši N-
mecké a panovníkm její. Mírný duch
jeho lekal se zajisté

v
neustálých válek,

které by vésti bylo echm s mocnými
sousedy, kdyby nechtli uznati svrchova-

nost král Nmeckých. Na to pak zželelo

se sv. Václavu milých poddaných, že ne-

majíce vlastního biskupa, i zpsobilého
knžstva postrádají ; kdežto mohli zbaveni
býti nedostatku toho dobrou vlí biskupa
Eezenskóho, jakmile vévoda eský obnovil

by svazky s íší Nmeckou. Král Jindich,
píjmím Ptáník (919 —936), potel brannou
rukou národy Slovanské po Labi usedlé a

r. 928 netajil se více úmyslem, že i echy
podrobí žezlu svému. Toho roku vtrhl

vojansky do zem eské, maje po boku
Arnulfa, vévodu Bavorského, „jemuž ne-

pochybn jednalo se i o jeho zvláštní pro-

spchy, tedy
v
bu o utvrzení církevních

svazk mezi echy a biskupstvím ezen-
ským, bu o pispní svému zeti nebo
svaku, Radislavovi Zlickému. Vojska N-
mecká pitáhla až ku Praze. Václav ne-

moha odolati jejich moci pílišné, poddal

se králi Nmeckému na ten zpsob, že se

zavázal k odvádní poplatku
v
500 hiven

a 120 vol ron. Biskupství Rezensk vzta-

hovalo se odtud na Cechy bez odporu.*)

Muenickou smr sv. Ludmily kladou

pemnozí djepisci za píkladem Palackého

ke dni 16. záí 927. Tolik jest jisto, že

se udála v sobotu 15. záí, kterýžto den

*) Tomkovy Dje král. eského, str. 24.
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pipadl r. 921 a napotom 927. Leta po-

sledn jmenovaného byla tuším porunická
vláda knžny Drahomíry pominula, nebot

• sv. Václav dospíval k 25. roku vku svého.

Té doby nebylo vru ani potebí žárliti

na vliv sv. Ludmily pi vnuku její, ježto

byl mužem dosplým a na výsost obeze-
. lým. Mimo to dlužno uvážiti, že sv. Lud-

mila narodila se kolem r. 850, proež již

r. 920 byla staenou asi 701etou. Jelikož

pak nejstarší djepisná podání v tom se

snášejí, že Drahomíra hodlajíc upevniti
vládu svou, úklady nastrojila mocné tchýni,

L pokládáme 15. záí r. 921 za úmrtní den
sv. Ludmily.*) Z hradu Tetína, kde vražda

L se udála, dal po letech pevósti sv. Václav

j
tlo její do Prahy a uložil je v kostele

i sv. Jií. Vypravuje se, že tak uinil, na

|

radu vzav prve biskupa Rezenskóho skrze
L posly, které k nmu do biskupského sídla

vypravil.**)

Sv. Václav „vystavl kostely po všech
I hradech, sluhy boží povolav ze všech ná-

rodv" (Staroslov. legenda). Nejtrvalejší
pomník zbožné mysli zbudoval si tím, že
zapoal a dokonal stavbu kostela sv. Víta

I

na hrad Pražském. O tom vypravuje skla-

datel Životopisu jeho Gumpold, jak násle-
duje : „Horle pro to, co si byl umínil, vy-

|
strojil poselství do sídla královskóko, msta

|
Rezna, k biskupu Tutonovi, muži venkon-
cem osvdenému, k jehozto diecsi hledla
celá zem eská a pokorn prosil, aby po
vli biskupov podniknouti mohl ono dílo

posvátné . . . Biskup pivoliv k žádosti
svatého vévody, propustil poslance s mno-
hými dary. Na rychlo pizváni byli umlci,
dílo utšen rostlo, práce se daila, chrám
až do podrobností vkusn byl dokonán a
podivuhodným vykrášlením kovovým se
skvl. Jakož pak pozván byl eený bi-

skup, ke cti sv. Víta kostel se posvtil."
Rozchází ^se o to, kdo svtil chrám sv.

Víta, který dílem tak vzácným a ozdob-
ným byl dohotoven. Nkteí spisovatelé
tvrdí, že to byl biskup Tuto

; jakož vidlo
se jim usouditi ze slov Gumpoldových ne-
dávno uvedených. Jiní naopak dokládají,

*) Tomek rozhodl se posléze taktéž pro r.

921. Viz jeho Dje král. eského, 1885 str.

23. Herm. Jireek ve Spisech rozpravných u-

ložených v Národní bibliotéce z r. 1878 udává
taktéž r. 921 (str. 297), klade však úmrtí Vra-
tislavovo k r. 926. Z toho souditi lze na omyl
tiskový.

**) Der hl. Wolfgang, str. 87.

kterak „nedošlo ke svcení kostela skrze

Tutona proto, že staiký biskup ten one-

mocnl a na to dokonce oslepl. Již o rok
pozdji, co pozván byl ke slavnému po-

svcení chrámu (929), rozžehnal se jme-
novaný svtec se životem dne 10. íjna
930. Zatím byl nejspíše toliko požehnán
kostel sv. Víta, aby mohly se v nm ko-

nati služby boží } až konen po jdrahnóm
ase posvtil jej slavn biskup Rezenský
Michael." *) Djepisná podání Slovanská,

a hrub se mýlí ve jmén biskupov, na
tom trvají, že sv. Václav dokal se posv-
cení kostela sv. Vítského: „Udlal kostel

na est Pánu Bohu a sv. Vítu na hrad.
I prosil blaženého Volfganga, biskupa Re-
zenského, jenž v duchovních vcech zemí
vládl toho asu a v zemi eské jako místo

biskupa byl, aby ráil pijití a posvtiti

toho kostela."**)

Nesrovnalé zprávy ty vysvtlujeme si

takto ; Biskup Michael byl arcipastýem
diecése ezenské v letech 942— 972. Prve
nežli dostoupil hodnosti biskupské, býval
kanovníkem pi kostele sv. Petra v Režn
a propjoval se pomocí svou biskupu Tu-
tonovi a nástupcm jeho, pokud se týe
duchovních poteb zem eské. Mimo to

ml poslání od císae Jindicha Ptáníka,
aby prospíval radou knížatm Nmeckým,
když hýbali se Maai, hodlajíce skrze

echy oboiti se na íši Nmeckou. Ka-
novník Michael seznámil se v brzku se

sv. Václavem a zamiloval si šlechetnou

povahu jeho tak, že pítelem jej nazýval

a úsilovn podporoval veškery zámysly
jeho. Dosti možná, že byl vyznamenán
svcením biskupským již jako slovutný

kanovník a té doby práv zasvtil kostel

na hrad Pražském k poctivosti v sv. Víta.

Pozdji stav se biskupem diecése Rezenskó,
nepestával peovati o duchovní vci v ze-

mi eské a utvrdil tím parnt jména a

skutk svých u kesanských obyvatel
její. Kosmas maje na mysli, že Michael
byl biskupem teprve po smrti sv. Václava,
položil svcení kostela sv. Vítského až do
panování vévody Boleslava I. ke dni 22.

záí 945. Pozdji jiní, když povs veli-

kého biskupa sv. Volfganga takoka za-

stínila jméno Michalovo, vyhlásili onoho
za svtitele kostela a tím i za souasníka
sv. Václava.

*) Der. hl. Wolfgang, str. 88 n.

**) Pulkavova Kronika eská pel. od F.

Procházky r. 1786, str. 62.
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Zízení biskupství Pražského nebylo
dílem jednoho dne, nýbrž výsledkem dlou-

holetých snah panovník eských, Pední
zásluha znamenitého skutku toho náleží

vévodovi Boleslavu II., píjmím Pobožné-
mu (967-999). Papež Jan XIII. jakož i

císa Otta I. nekladli tomu odporu, aby
íši eské dostalo se vlastního biskupa.

Slynulit tehdáž Cechové jakožto mohutný
národ ízený slavnými panovníky, kterých
vladaové Nmetí více se obávali, nežli

aby mohli jim neho odpírati. íše eská
objímajíc netoliko echy nýbrž i Moravu,
Slovensko, Slezsko a Krakovsko, mohla
nejmén na tré biskupství býti rozdlena
a zvláštním metropolitou spravována, ne-

ku-li, aby mla jediného biskupa, a to

posud za hranicemi zemskými. Proti zí-
zení samostatného biskupství eského bro-

jili nejvíce lenové kapitoly ezenské;
nebo nebyli tak pamtlivi spásy duší

kesanských jako spíše hmotného pro-

spchu svého, který byl tím vtší, ím
rozsáhlejší byla diecóse biskupa jejich.

Svrchu eený Michael neuml se jim do-
staten opiti, akoliv nebylo ho tajno,

kterak pilná poteba toho ode dávna se

ukazuje, aby echové pikázáni byli do
správy vlastního biskupa. Po smrti Micha-
lov (f 972) ujal se vci horliv vévoda
Bavorský Jindich a domluvou pohnul
krále Ottu II., že vyslal posly do ezná
vyjednávat s nástupcem Michalovým sv.

Volfgangem o vymanní zem eské z po-

ruenství biskup ezenských. Nedlouho
na to sešli se r. 973 císa OttaL, vévoda
Boleslav II. a biskup Volfgang vKvedlin-
burce v zemi Saskó a rokovali mimo jiné

o novém biskupství pro echy. Nejlépe o

tom píše Tomek*) ka: „Na tomto sjezde

vymohl sob Boleslav II., nepochybn též

co výtžek mohutného svého vystoupení,
svolení císae Nmeckého k odloueni Cech od
ezenskho biskupství a zízeni zvláštního bi-

skupství v Praze. Bez obtíží svolil k tomu
zbožný biskup ezenský, sv. Volfgang,

hled více k spasení duší než k zisku as-
nému ; a tím snadnji dostal Boleslav svo-

lení papežského, vypraviv s poselstvím do
íma sestru svou Miadu, která zvolila ži-

vot panenský a založila první klášter v e-
chách, jeptišek sv. Benedikta pi kostele

sv. Jií na hrad Pražském. Nové biskup-
ství nemlo však býti obnovením pedešlého
arcibiskupství Moravského s liturgii Slovanskou,

*) Dje král. eského, str. 27

nýbrž výslovn ustanoveno jemu od pa-

peže zachovávaní ád latinských v zemi
samé, tehdy již obyejných. Také zstalo
biskupství eské podízeno Nmeckému
arcibiskupu, avšak ne již Solnohradskému,
než Mohuskému a císa pozstavil sobe
práva investitury, to jest slavného potvr-

zení biskupa nov dosazeného, pokud zá-

leželo na moci svtské, a volení biskup
samo píslušelo knížeti a národu eskému
na snm obecném. Sídlem biskupským
stal se chrám sv. Víta na hrad Pražském."

(Dokonení.)

Nejdst. Párm, panu
knížeti arcibiskupovi

Františku de Paula hrabti ze Schoenbornu.

ijíuž hlavy výš! vy sirotci, jenž lkáte,

pry zármutek ! hle
?
slunce Zory zlaté

v nov zaskvlo se v chmurách utrpení,

víc nejsme sirotky, víc opuštní.

„Bh posýlá T, vdce k svému lidu

On vyslyšel nás, vidl naši bídu,

kdy nad propastmi nevry a blud

my klesali jsme pode tíží trud,

a lkali na bezích jak Eufratu

kdys Juda lkal, že ztratil zemi svat

a nádrem stesk chvl strunou harfy jejich

a v dáli letl vlny na peejích,

tak stesk náš letl ped trn Boží, v uebe

a Bh nám vzbudil proroka — tož Tebe,

bys hájil pravdy po zákonu starém,

by Církev zaskvla se novým jarem.

O nechvj se ten tžký úad vzíti,

hle srdce v poslední tluk chce Ti biti.

Ve v boj nás, nadchni srdce naše vroucí,

vždy Tebou Bh nám žehná všemohoucí;

my zvítzíme — ve znamení kíže —
a svt nás stihá úštpky, my^ níže

své neskloníme šíje — Ty-li v ele

my v nejkrutší boj pjdem s Tebou smle.

A proto tento jásot, jenž T vítá

my v Tob zíme slunce, jenž nám svítá,

a proto velká rados v každém oku

ta pání, Bh Ti žehnej v každém kroku

na každém rtu se chvjí vstíc dnes Tob,

Bu vítán! volá staec šeptá rob
Bu vítán í matka mst Ti v ústret zvuí

a s plesem pijímá T do náruí.

Viz lásku lidu — v slzách vstíc Tí pílí

a s úctou ped Tebou se níže chýlí

a ples a nadšení víc nezná mezí.

Nuž zvedni ruku Svou, o veleknzi,
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a žehnej lidu Svému, jenž te z kvt
ty nejkrašší Ti v cestu hází — s jehož ret
hymnus plesný ku nebesm až hmí

:

Bu vítán, vítán mi!

Xaver Dvora '

.

Smiluj se Hospodine!
rta ze „zlaté doby" eské od

Bohumila Brodského.

(Pokraováni.)

„Napluješ mne touhou zvdti, jaký
as osud našel jsi pi svém zkoumání. Ne-
vím, nepohnulo-li by mne to tak, též tebe
žádati, bys laskav se i na mj život bu-
doucí do hvzd podíval."

„Osudy moje jsou prostiké a pec
tak plny krás a blaha, že mnohdy se mi
zdá, že nebe samo obsypává mne svým
požehnáním. Když jsem dlel ješt v Bo-
logni, za tiché hvzdné noci ponoil jsem
zrak svj v ten nesmírný obzor hvzdnatý
a hledal jsem hvzdu svého života. Dlou-
ho nechtla se mi objeviti a já zoufal již
nad. výsledkem. A pece vyetl jsem tam
z tch hvzd, že mi bude drahou obtížnou
projiti, na níž asto zemdlí noha, a tlo
beze vlády poklesne. Než potom objevila
se mi záplava ržová; vidl jsem, jak
moje hvzda stoupá, záí mocnji, jak se
blíží kjiné nemén stkvoucí a u té zasta-
vuje svj bh. A hle ! nesklamal jsem se
ve svém úsudku. — Musil jsem ze zem
plné krásy cestovati zemmi neznámými,
kráeti horami a procházeti lesy, že tak
asto tlo unaveno do smrti a mysl vysí-
lena útrapami klesala. Než svízele pešly,
jako boue letní a za náhradu stanul jsem
na zdejším hrad, kdež na mne ekalo
štstí nepocítitelné, blaho, které tžko vy-
slovit, ale slastno pocítit. Hvzda mého
života stanula tak blízko cíle svých tužeb
nejvelejších. Než zdá se mi, že další osud
mj podoben bude oné cest plné potu
krvavého, plné hoe, které již nyní na mou
mysl uléhá jak chmura píšerná."

Petr, nyní mistr boloský, pohlédl u-
pen na rdící se dívku zrakem zaníceným,
z nhož zírala celá jeho duše plná vášni-
vého rozechvní. Katuše pozvedla hlavu a
její zrak setkal se s pohledem Petrovým.
Zmaten pohledla k zemi a v rozpacích
se sklonivši utrhla kvítí ve tráv se rdící.

„Snad jsi píliš nedtklivým, pane

ctný, a obáváš se zlého tam, kde není.

Vždy muži sluší jenom odvaha a mysl
odhodlaná mnohem více zmže, než chabé
pochybování. u

„Dkuji ti, panno, za tvá slova plná

útchy. Ješt dnešní noci budu isti ve

hvzdách, jaký osud další eká mne a pak
snad dojdu již cíle. Odvážím se všeho, a
výsledek ten i onen."

erve po tvái Katušin podobna to-

mu vtavai, jejž plna rozpaku v rukou
niila. Neodpovdla nieho, vždy ani ne-

mohla
; rozumla slovm jeho a což kdyby

se zeptal dále, chce-li býti opravdu tou

jeho hvzdou, mohla by zapíti?

„A dovolíš mi sliná panno, abych
též tvj osud sml hledati a tob ozná-

miti?"

„Libo-li ti
;
ui tak ; ekám vru dy-

chtiv, co mne stihne v budoucnosti, od
níž mnoho neoekávám. Než odpus, že

musím tebe prošiti, bychom kráeli již

nazpt k domovu. Otec ješt o mne sta-

rostliv a já tebe píliš dlouho zdržela a

vytrhla ze tvých myšlének."
Obrátili se rychle a krokem spšným

ubírali se nazpt. Kol rt Petrových zase

úsmv jízlivý a z oí jeho zazáila rados,
která huela mu hlavou šeptajíc „Ty zví-

tzíš a pomstíš se."

Na pokraji lesa rozlouili se slovy

krátkými a ubírali se ku svým domovm.
Tak rozilenou a mlelivou starý ze-

man svou dceru ješt nikdy nevidl. Pe-
mýšlel chvíli, dotíral otázkami, ale marn.
Však nebylo to poprvé, myslil si, a pejde
veerem. Ale tenkráte nebylo tomu tak

;

a kdyby starý zeman vdl vše, snad by
uvažováním tch vcí na mysl jemu sedl

roj myšlének divných, divnjších než ty

v hlav Katušin. A tch bylo as ve hlav
mnoho ; nebo nedbala ani slov oteckých,
ani družiných, nevdla ani, že vše ve
dvorci ticho, píšerno jako ped bouí.
Steré myšlénky kižovaly se jí ve hlav.
Opakovala si v mysli celý dnešní hovor
s podivným cizincem, cítila až dosud tu

moc tajemnou, jakou zraky jeho pipou-
taly ji k nmu, že proti svému dívjšímu
chování kráela tak tiše po jeho boku na-
slouchajíc s nepocítnou dosud rozkoší slo-

vm jeho pronášeným hlasem mužným.
Pojednou však poalo se jí elo sta-

hovati, erve se tváí valem mizela. Ped
oima tvoil se jí obraz podivný, který
našil do nitra jejího nepokoj tísnící.

Vidla se o nkolik let díve sedící
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nedaleko Sázavy ve stínu štíhlých smrk
v prvodu Anežky a nedaleko opírá se o
strom Petr hradníkv, který pišel jí dá-

vat s Bohem, maje druhého dne s mladým
synem rytíe z Eonovce ubírat se do da-
leké Itálie, aby tu mu byl spoleníkem.
Cítila to jako tenkráte, s jakým žalem
louí se s ní mladý panoš, cítila to ješt
nyní, že jemu každým okamžikem, jakby
život unikal se svží postavy. Vidla se

nyní jako tenkrát, jak vnitní hlas jí praví,

že píliš krut zahrávala s ním, že nemla
jej tolik klamat. Klamala jej chováním
svým a ten bláhový mnl se býti nej

šastnjším lovkem, ponvadž byl milo-

ván zemanovou Katuší; bez níž ml se

nyní vydat: v širý svt, vydati se neu-
stálému hroznému pomyšlení, že ta sliná
Katuše, bez níž svt mu pouští jen, zapo
míná na, domnní, že snad jiný na místo
jeho dobývá si pízn její.

Odtrhl se tenkráte se slzou tpytící
se ve zraku, líbaje jí ruku tak vroucn,
tak horoucn, jakby políbením tím chtl
dát na jevo ty velé city, jimiž útroby
jeho peplnny jako z jara kvty luina.
Cítila to ješt nyní, že když odcházel, jí

samé bylo tak bolno, tak teskno, že chtla
jej nazpt zavolat, odprosit ho úpnliv za
své chování a slíbit mu lásku pravou, i-
stou, jak ta obloha co klenula se nad ní.

Cítila nyní v prsou svých dvojnásobn
výitku, jak tenkráte brzy zbavila se své
zasmušilosti, jak, když k veeru se na
témž míst setkala s panem Hartvikem se
smála hlasit, jak dovolila si líbat ruce
od dvorného rytíe, jak konen jí pan
Hartvik i rty políbil.

A líce Katušiny zase zrudly, prsa ná-
hle se zachvla.

Na mysl jí vstoupil živ ten výkik
zoufalý jaký zavznl lesem, takový, jako
když ten nejostejší me se dere útroby.
Vidla živ ped oima, jak obrátivší se

tenkráte uzela Petra páditi v lesní houš.
Cítila to tenkráte a dnes mrou dvoj -

násobnou, jak hrozn prohešila se proti
nmu, jak zkazila mu život veškerý, po-
vídal jí tenkrát a dnes opt silou zdvoje
nou hlas njaký, jejž nelze utlumiti, že ji

Bh za to potrestá.

Katuše vstala a rozhlédla se po kom-
nat. Byla tu sama; zachvla se. Pro
dnes jí myšlénky ty napadají, práv dnes,
kdy pocítila v prsou blaho dosud netušené,
pro že hrozí chmury takové zniiti ten
krásný kvt vzkótající v nitru.

Zadívala se k zemi, jakby z toho ko-
berce chtla vyisti, nepipravuje-li Bh
jí odplatu, nestihne-li ji snad osud takový,
jaký stihl prve Petra. Cítila to v celém
tle, že by okamžik ten pro ni byl hroz-

ným, nesnesitelným.

Po chvíli vztyila hrd hlavu, jakby
vysmáti se chtla svým divným myšlén-
kám, jakby íci chtla, že u Katuše ze-

manovy takové vci nemožný.
Vyšla rychle ven a poruivši si ose-

dlati oe vyjela ven do Širých polí,

* *

Kde jaké dít z Pibyslavi povídalo

si již, že ten pochmurný cizinec na hrad
oaroval zemana Ivana dceru jedinou, Ka-
tuši a co nejdíve že ve vladyckém dvoe
bude hluná svatba. Šeptaly si sice mštky,
že by tomu ženichu dcery své nedaly,

kdyby ml hrad tak veliký jako pan Zej-

dlic ze Schónfeldu, kdyby ml tolik stíbra

co ridnavskó doly a tvá krásnou jako

nejslínjší panna. Divily se starému Iva-

novi, že pece muž rozvážný a dopouští

své dcei takové svévole. Ale jejich ei
všechny marný, jakoby vlny Sázavy marn
narážely na skálu hradní.

Návštvy Petrovy u zeman astjší
a astjší, ím dál tím delší, že pan Hart-

vik nestail elo vraštit nevolí. Byl kdysi

as, kdy i jemu cesta dol pes eku ku
háji velmi milou, kdy pítomnost Katušina
jemu zdála se potebnou jako svtlo slu-

není, ale zarostla mu již ta stezka, vy-

mizela upomínka na ty doby a leckdys'

úsmv jenom útrpný pi vzpomínce na

doby ty zahrál mu kolem rt.
Zlobilo jej však a netajil se tím vru

uenému mistru Anselmovi pes píliš, že

njak mnoho zapomíná na svj úel pí-
chodu do hradu, že neplní své slovo dáné
jemu za pobytu v Praze, kdež s ním se

sešel ve družin králov. ekal již dychtiv,
kdy konen se pod rukama alchymisty

objeví kámen záící, který dotknutím pro-

mní kovy v tžké zlato, ekal již kdy
vroucn oekávaný elixír naleje do jeho

žil nový, jarý, svží život.

A mistr Anselm njak píliš mnoho
napínal jeho trplivost, nekonal tak piln
zkoužky své k tomu cíli jako na poátku
a velmi asto nad prací se zamyslil a za-

hledl do ohn, že musil ho opt a opt
napomínat, aby ohe neuhasnul, kovy sva-

ené nevystydly a práce o den se nezdržela.

Doslechna že mistr boloský ve dvorci
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i již na jisto snad ženichem, že mstem
hojnji a hojnji již proskakují povsti o

chystané svatb, poal nepokojn pozoro-

vat hosta svého, té jsa obavy, aby nena-
lezl jednoho dne luebnu prázdnou, krb
studený a místo alchymisty nespatil no-

vého zemana tam za ekou.
Odvážil se již své obavy i mistru

Balcarímu íci, šetrn sice, ale rozhodn.
Než ten pohledv na pronikav, ekl jen:

„Vím pane rytíi co mou povinností
a cíle svého dosáhnu."

Po slovech tch upokojil se pan Zejdlic

docela, a zdálo se mu, že ta slova pro-

vázel na tvái mistrov úsmšek jakýs,
jízlivý a divný lesk oka, jakoby chtl
pravý opak slov svých vrditi.* —

Zemanova Katuše z té své staré po-
vahy ani stín již nemla. Místo veselosti

neustále zamyšlena a zadumána, místo
vzdoru povolnost taková, jakby ani nev-
dla co koná a místo vyjíždk jen samota
ji tšila.

Myslíval si starý zeman, že to pe-
mýšlí na budoucí svj satek, jemuž ne-
chtl brániti. Vždyt ml dceru jen jedi-

nou, pro by té nepál, aby blaho usmálo
se na ni tváí nej plnjší, byt i bylo jaksi
neobvyklé. A z chování své dcery v pí-
tomnosti Anselmov soudil, že toho blaha
jenom s ním dosáhne.

Kdykoli tento pišel, jakoby sprostiti

se chtla žalu, který na ni všude padal
bez pítomnosti jeho, spchala mu vstíc
a nespustila se ruky jeho, louíc se vždy
s ním jakby na vždy odcházel.

Petrovi se zdálo, že z tch její oích
vždy te otázku tak dtklivou, tak pro-
sebn pronášenou, zda-li s ní to myslí u
pímn, zda-li láskyplná jeho slova nejsou
pouhým klamem. Co u ní dlel, upen vždy
zadívala se mu do tváe, oddychujíc rychle
pootevenými ústy, jakby nasytit se chtla
tím pohledem, jakby ukojit chtla tu svou
touhu, která pronásledovala ji vždy a všude
bemenem nesnesitelným, silou nepeko-
natelnou.

Vyptávala se ho vždy, kdy konen
bude hotov na hrad, kdy konen roz-
lehne se ve dvorci jásot svatební a ona
opírajíc se o nho bude moci smle podí-
vati se na nho a íci všem : ten náleží
mn, cele mn, kdy konen bude moci
v rodném dom míti ho neustále po boku,
mluviti s ním a tšiti se u vzájemném ho-
voru, procházeti se stinným lesem a širý-

mi poli.

Tšil ji den ze dne, že ten as neda-

leký a divé než se nadje, -íe doba ký-

žená se piblíží. Pronášel slova svá tak

pesvdiv, tak vroucím hlasem a tak

tklivým pohledem, že ve chvíli tu odpro-

šovala ho úpln pro svou nedvivost,
slibovala, že bude klidnou a trplivou.

Jedné noci ve hradní vížce svtlo sko-

rém do rána se mihalo. V pochmurné lu-

ebn nad ohnm sklonn pln rozechvní
stál pan Hartvik. Vedle nho vzpímen
s elem zvraštlým, ruce maje založené na
prsou nepohnut stál mistr Anselm, pohlí-

žeje asem s ohn na tvá rytíovu. Za-
cukalo mu to vezdy rtoma, zalesklo se mu
pi tom oko, jakoby nejtrpím výsmchem,
Pan Hartvik však dnes pro nic jiného ne

ml mysl i zrak veškerý, než pro tajemný
ohe, z nhož konen ml vyjiti kámen
zázraný.

Jitenka již oznamovala se na východ
rudou záplavou a chladným vtíkem, když
mistr pistoupiv blíže ku zhasínajícímu

ohni vyal kámen podivný, lesku zlatého.

„Nuže, urozený pane, cíl nedaleký.

Z tohoto kamene ti pipravím i elixír ži-

votní i kouzlo tajemné, které pomže ti

ku zlatu, mnoho -li si budeš pát a pote-
bovat. Nutno však nyní pokati až doko-

nají se práce nkteré a tu prosím t snažn,
bys' laskav mé prosb vyhovl, bych
v den svatby své s Katuší sml tob obé
dokonané odevzdat. Uvíš mi zajisté, vždyt
nevzdálím se z kraje tohoto a tším se,

že vezdy, byt bych i dlel tamto za vodou
mi ponecháš svou píze vznešenou."

„i si, miste drahý, co ti libo. V
ím nyní tob ve všem zúplna a kynoucí
vyplnní touhy mé uiní mne zajisté trp
livým docela, zvlášt když cíl již nedaleký.

Ponech již práce své, hle nad horami se

již svítá. Budeš jist unaven."
(Pokraování.)

Duše lidská jest nesmrtelná.
Podává Jos. PazderJca.

1. Dokazuje se z pirozenosti duse.

Duše loví jest bytost jednoduchá,

nehmotná, duchovní. Ze jest bytost sama
v sob a o sob jsoucí, dosvduje nám
sebevdomí ; neb kde není vnitní duchovní
bytosti, tam nemže býti sebevdomí, jakž

u lovka jest. Tato bytost jest duchovní,

t. j. netlesná a rozumná. Ze jest rozumná,
dokazuje tím, že sama ze sebe myslí a
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jedná ; že jest netlesná dosvdují sami
neverci, ani ujišují, že by v duši vili,
kdyby ji spatiti aneb ohmatati mohli.
Jeli však duše jednoduchá duchovní by-
tost, tedy z ástek nesložená, nemže ani
v ástky se rozpadnouti neboli zhynouti.
Proto praví Tertullian (de anima c. 14):
„Kdyby duše rozložena býti mohla, nebyla
by nesmrtelná . . . Dlitelnost jest roz-

klad, rozklad pak zoveme smrtí." Pon-
vadž duše jest duchovní, jednoduchá, ne-
dílná bytost, proto jest i nerozkladná a
nepomíjející.

Mimo to nemá duše, jako ostatní tvo-
rové, podmínky svého lití, mimo sebe tak
žeby její život na nich visel. Živoichové
a rostlinstvo potebují svtla, tepla, vzdu-
chu, potravy a p, aby zíti mohli; nema-
jíli toho, musejí pojiti. Duše však závisí
jediné na Bohu, nepotebuje krom nho
nieho, aby se zachovala. Proto jest dle
své pirozenosti schopna nekoneného tr-

váni. V lovku se také vše mní až na
sebevdomí. Toto mu dosvduje, že jest
táž bytost, která od tolika let nepoet po-
sloupných myšlének, pání, cit, žádostí,
radostí i žalostí zakusila a poád zakouší.
lovk cítí, že pi všem, co iní a trpí,

jeho vdomí totéž jest. Toto vdomí po-
znává lovk jakožto trvající, nepromnlivó
uprosted všech promn a všeobecného
stídání. Tímto pocitem, kterým sebe sa-
mého cítí, jest a cítí s< rozdílným od o-
statních bytostí. V sebevdomí cítí se jako
vlastní, osobní, jednotlivá bytost naproti
bytostem jiným. lovk bezprostedn cítí

:

Duch že má život sám pro sebe, on pak
že z vlastní zkušenosti ví, že je zvláštní
bytost pro sebe. Toho vdomí nemá ná-
hodou, onot tvoí jeho nejvlastnjší bytost,
bez nho by ho nebylo. Nižádná zevnjší
zkušenost nemže ho tak pesvditi, jako
bezprostední tato vnitní zkušenost a ten
pocit, jejž sám o sob má. Pate na své
tlo, lovk tuší jeho pomíjejícnos z jeho
promnlivosti, any ásti jeho neustálé
zmn látek podrobeny jsou. Nic takového
nenalézá ve své duši. Duše nemže býti
odata ani v nco jiného promnna, aniž
by lovk znien byl. To ukazuje, že Bh
ji chtl míti nesmrtelnou.

Duše lidská nemže tedy dle své pi-
rozenosti pominouti

;
jediné všemohoucí

Bh by ji zniiti mohl, kdyby chtl. Zdali
chce, teba dokázati. Zstame zatím pi
pírod, ani materialisté v Boha neví.
Píroda však nieho nenií ; ona jen skládá

a rozkládá, aby znova spojovala. Jestit

základní zákon pírody: život, ne pak
smrt. Smrti v tom smyslu, žeby njaká
bytost býti pestala, v celém svt není.

Co smrtí zoveme, jest rozpad njaké by-
tosti a rozlouení v ástky její. Tj^to ástí
nepestanou býti, aniž se znií, nýbrž pe-
jdou v nové života zpsoby a v nich žijí.

Ani naše tlo nepestane býti, až bude
v hrob odpoívati. Ono se smíchá se ze-

mí, aneb dá jiným výtvorm pírody ži-

vot. Rostlina není mrtva neb zniena,
když se sesee a zaoe. Tvoít hnj, jenž

tím bujnjší život ze zem zplozuje, ím
silnjší pohltil. Zrnko není mrtvo neb zni-

eno, když v zemi hnije, vždyt z hniloby
roste bujné stéblo, vonné kvítko aneb mo-
hutný strom. Housenka není mrtva a zni-

ena, když studená, vyschlá larva v kukli

stvrdne a bez sebe leží, vždyt se pestrý

motýl z ní líhne. Žádná vc na svt ne-

mže zniena, v nic obrácena býti. Kámen
mžeš roztlouci a rozetiti na nejjedno-

dušší prášek, ale sebe menší ásteka ne-

mže býti úpln zniena. Luba mže
všecky složené láfcky v jejich prvky roz-

vésti, ale úpln žádného zniiti nemže.
Ohe, moc nejdravjší a nejzhoubnjší
mže všecky látky zachvátiti, ale popel a

plyny i z jeho zkázy zbudou. Ani ten

prášek slunení, jenž povtí v poletuje, ne-

mže v nic uveden býti. Uenci tvrdí, že

tíže vzduchu od poátku svta ani o lot

se nezmnila. Také uí uenci, že hmota
se nenií. Jen zpsoby a podoby že se

mní, tla že se rozpadají v ástky, by-

tosti samy pak že jsou nezrušitelny, hmota
že ve své podstat trvá a nic ani nejmenší

prášek slunení že nezhyne ; staré spojení

že se rozluuje, a v nové se vchází

;

v skutku že se žádný atom látky nenií.

Spálímeli devo, toliko podoba jeho se

ztrati, ale ástky jeho, jako voda, dusík

atd. všechny jsou a v nové spojení vchá-

zejí. Není tedy zánik tl zkázou hmoty,
z níž se skládají, nýbrž zmnou hmoty a

podnes jest tolik atom, t. j. nedílných

praSástí hmoty, kolik ped tisíci lety bylo.

Jeli však hmota, z níž tlesa jsou dle

své pirozenosti nezrušitelna, kterak by
í

nebyl nezrušitelný duch, jenž jest bytost

|

jednoduchá, nedílná, a k tomu mnohem
dokonalejší? Jestli tedy hmotný atom od
pírody v nic se neobrátí, kterak by mno-
hem ušlechtilejší a výtenjší duch, jenž

jest bytost jednoduchá a nedílná, znien
býti mohl. Jestli v pírod nic nepomíjí,
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kterak má pominouti duch od pírody ne-

zrušitelný a dle své bytosti nesmírn nad
hmotu vynikající? Žádné tlo nepijde
v nic, a duch by pišel? I kdyby duše

hmotná byla, v nic by nemohla obrácena

býti, jako nemže obrácen býti atom hmoty,
le by Bh chtl.

Zánik, smrt jsou jen zmny, nikoliv

zkáza vcí a týkají se toliko složeného;

co duchovní, jednoduché, vyvýšeno jest

nade vši zkázu a všechen rozvoj. Zdá-li

se oím našim všechno mnivé a pomíje-

jící, a to proto, že jsou to oi a smysly
naše, jest patrno, že zakoušíme jen zmnu
smyslného. Pravda, že duch zemelých se

nám nezjevuje, t. j. nezjevuje se našim
smyslm. A kterakby se zjevoval? Vždyt
se jim nezjevil ani, když zemelý žil. Ale
tlo jeho se nám jeví a praví: já jsouc

pouze sprostá hmota, nezhynula jsem, nýbrž
jsem ješt nco, ovšem v jiné podob; ím
spíše trvá duch, jenž mnohem vznešenjší
a výbornjší jest než já. Neníliž tu, jakoby
duch se nám zjevil a naše smysly pe-
svdil, že jest a trvá? Než duch se jeví

jinak než smysln. On se jeví myšlením a
dokazuje, že jest a trvá nejjasnjšími d-
vody. Jestli nejnižší na svt, atom, ne-

pomine, kterakby mohla zhynouti, co na
svt nejvyšší, duše loví samojediná ?

Jako ve svt skuteného zniení ne-

nacházíme, tak nenajdeme v nm ani síly,

ježto by schopna byla nco zniiti. lovk
má sice velikou moc nad pírodou, avšak
zniiti nemže nic ani z hmoty ani z ne-

hmotných sil. Síla, ježto by schopna byla
nco zniiti, není ani stvoena ani na stvo-

ené vci penesena; zniiti nco jest

svrchované právo Boží. Moc zniiti vci
stvoené, rovnala by se moci Boží a bylaby
sto uiniti násilí všemohoucí vli Boží,

skrze kterou všechno jest a zniiti vše, co

Bh stvoil, i jej samého. Cesta od bytí

v nic jest práv tak daleka a sluší též

vli, jako cesta z nieho k bytí. Z neho
nic uiniti jest kon Všemohoucnosti Bož-
ské práv tak velký a jediný, jako z ni-

eho nco uiniti. Zniení nejmenšího
prášku sluneního žádá všechnu všemo-
houcnos Boží, jíž ku stvoení svta teba
bylo. Žádná moc pirozená nemže zniiti

hmoty, a tož duše; to by mohl jediný
Bh. Avšak Bh by to musel chtíti. Žeby
to Bh chtl, o tom neiní žádné zmínky

;

že toho nechce, ovšem ujišuje. Ctemet
'v Písm sv. : „Bh zajisté stvoil lovka
neporušitelného a k obrazu podobenství

svého uinil jej" (Mudr. II. 23); v Novým
Zákon pak teme: „Pjdou zlí do trá-

pení vného, ale spravedliví do života

vného" (Mat. 25, 46). Duše loví ne-

toliko tedy trvání schopna, nýbrž od Boha
urena jest, aby trvala. A jako ve zjevení

Božím není zmínky, žeby Bh duši zniiti

chtl, nýbrž opak toho lze dokázati, tak

ani ve tvorstvu o takové vli Boží stopy

není. Sám skutek stvoení mže spíše

platiti za výslovné vyjádení vle Boží

v tom ohled. Stvoiv vše Bh ukázal, že

chce, aby bylo, ne pak aby nebylo. Vli
té, aby vše bylo, píí se zniení toho, co

jest. Vci, ježto Bh dle jejich urení slo-

žené stvoil, stvoil k zmn, nikoliv ku
zkáze, jsou bez zkázy podstaty své, jak

oividno, rozmanitým tvarm podrobeny

;

avšak podstata jejich trvá a kdysi bude
nové nebe a nová zem. Ty tvory pak,

ježto pro svou nehmotnos, petvoení a

promny, ježto se rozlouením a spojením

látky dje, neschopny jsou, pouze takovým
stykm a spojbám podrobeny jsou, ježto

se snášejí s nezrušitelným trváním indivi-

duální bytosti a innosti jejich.

Žádná pirozená síla nenií njaké
vci jediné proto, aby ji zniila. Dít tr-

hajíc svou loutku, chce vdti, co v ní

jest. Lev trhající gazelu, iní tak pro po-

krm. Jaký užitek ml by pak Bh, znie
duši loví? Žádný ani pro sebe ani pro

jiné. Kdyby pro Boha prospšno bylo, aby
duše nebylo, nebylby uzavel, aby byJa,

aniž by ten úmysl byl uskutenil. Ani
pro jiné není žádný prospch patrný. Aby
se jedno tlo zachovalo, teba kolikrát, aby
druhé zahynulo. Aby však duše nkterá
stvoena zachována byla aneb njaký pro-

spch mla, není na prosto teba, aby Bh
jinou aneb jiné v zkázu vydal. Kdyby Bh
duši zniil, uinil by tak beze vší píiny,
t. j. jediné, aby ji zniil. Toho však od
Boha obávati se není. Skutenost, že ve

svt vlastn nic nehyne, nýbrž toliko

promnlivé se promuje, potvrzuje nám,
že Bh vcí nenií, nýbrž že je zachovati

chce; duchovní v nepromnlivosti, hmotné
v pozemské zmn ástek a forem.

Obojí Zjevení Boží : Slovo i svt uka-

I

zují nám na jisto vli Boží, jižto Fenelon

I

tmito slovy vyjádil : „Všechna díla Tvrce
i jsou trvalá; nic se nenií, toliko formy se

mní, bytosti však jsou nezrušitelny." Bh
i nechce duše zniiti, a neznií ji : a on
sám jediný by ji zniiti mohl. Proto z-
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stane dušo, co jest od pirození: nepo-
míjející bytost. (Pokraování.)

KRONIKA.
Z Prahy. {Nastoleni nejd. p. arcibi-

skupa J. kniz. Milosti p. hrabte Františka
Schoenborna.) Nejpknjší pohoda letní pála
okázalé slavnosti této, jíž Praha po ticet pt
let podobné nebyla vidla, a proto se v ní

souastnily nepehledné davy lidu eského,
jenž spchal, aby spatil nového církevního

arcipastýe svého. Od Vinohrad pes celou

Prahu až ke Hradanm tísnily se ve všech

ulicích a na všech námstích, kudy se slav-

nostní pivod ubíral, tisíce a tisíce lidu, tvo-

íce špalír pi vjezdu arcibiskupovu a prvodu
jeho. Taktéž ouastenství spolk a sbor bylo
hojné a mnohé z nich dostavily se s prapory
svými a s hudbou, tak že od asného jitra svá-

teního onoho dne velmi hluný ruch panoval
v ulicích pražských, které byly etnými pra-
pory v barvách národních a císaských ozdo-
beny; zvlášt pkn pak se vyjímal klášter

Voršilek, jenž byl bohat zelením a draperiemi
ozdoben. — Z letního sídla svého v Bežanech
vyjel pan arcibiskup již o 5. hodin ranní, po
celé cest ku Praze provázen jsa nadšeným pro-
voláváním slávy od obyvatelstva ddin soused-
ních. V oteveném koáe ml arcibiskup po
boku svého sekretáe dp. Kalousa a obadníka.
O pl 7 . hodin pibyl na hranice okresu vino-

hradského, kde jej oekávala škadrona jízdních

ostrostelc pražských a banderium rolnické.

U Michle byla postavena slávobrána, tolikéž na
Vinohradech, kde etní hodnostové arcibiskupa

vítali. O 7. hodin piblížil se povoz se vzne-

šeným hodnostou k hoejšímu Václavskému ná-

mstí v Praze, kde arcibiskup sestoupil, nebot
zde jej oekávali purkmistr pražský pan dr.

erný, lenové obecního zastupitelstva a zá-

stupci pedmstských obcí. Purkmistr pražský
oslovil zde arcibiskupa delší vzletnou eí,
v níž Jeho Milost jménem obce pražské vítal

a též na dstojnost jeho jakožto primasa krá-

lovství eského váhu kladl, naež vyslovil pání,
aby po dlouhá léta s plným úspchem mohl
konatí vznešené úkoly své. Pan arcibiskup na
to podkoval za uvítání toto a pravil, kterak

jest vroucím jeho páním, aby se mu podailo
pracovati v duchu jeho pedchdce, a aby ut-
šený pomr, který panoval mezi dívjším
vrchním pastýem a obcí pražskou, i dále pa-

noval. — Po té vsedl arcibiskup se svým se-

kretáem a ohradníkem do starožitného pará-

dního vozu, který zde na nj byl ekal, a pr-

vod poal se bráti po Václavském námstí do

msta; za koárem arcibiskupovým jeli purk-

mistr pan dr. erný a námstek jeho p. Vališ

a v ostatních vozích obecní starší a ostatní

hodnostové. Povoz arcibiskupv provázeli jízdní

ostrostelci a špalír pchoty vojenské. Prvod
se bral dále Ferdinandovou tídou a pes ná-

beží a kamenný most na Malou stranu ke ko-

stelu sv. Mikuláše; po celou cestu udílel arci-

biskup požehnání lidu, jenž jej co nejuctivji

pozdravoval. U sv. Mikuláše oekávali arcibi-

skupa hodnostové církevní a sice biskupové lito-

mický a kralohradecký, opatové a preláti,

kanovníci a farái pražští, lenové všech ád
a mnoho duchovních z veukova, tak že tu bylo

knží pes ti sta shromáždno. Arcibiskup

vešel do chrámu a klee ped hlavním oltáem
byl pítomen tiché mši sv., kterou nejd. pan

probošt Wiirfel sloužil. Z chrámu vyšel prvod
pšky ke král. Hradanm a sice brali se veš-

keí knží v adách dle hodnosti a za nimi

kráel Arcipastý v rouchu barvy fialové, dá-

vaje opt lidu požehnání, za ním pak hodno-

stové obanští následovali. Prvod bral se ná-

dvoími král, hradu k postrannímu vchodu po-

blíž oltáe sv. Jana Nep. ; v chrám svatovít-

ském byli se mezitím shromáždili pan místo-

držitel bar. Kraus, místodržitelský vicepresident

pan dr. Friedl ryt. Friedensee, zemský maršálek

pan kníže Jií Lobkovic se leny zemského

výboru, etní šlechticové a hodnostové, velící

generál bar. Filipovi s generály atd. Mezi

šlechtou byli ti bratí pané arcibiskupovi, paní

matka jeho a sestry a etní píbuzní hrabcího

rodu Schónbornv. Vykonav u hrobu sv. Jana

Nep. a u rakve sv. Vojtcha tichou modlitbu,

odebral se arcibiskup s obma biskupy a s ka-

novníky ke hlavnímu oltái, kam se též papež-

ský vyslanec arcibiskup Vannutelli dostavil, aby

slavnou mši sv. sloužil. Pi té byly vykonány

obady inštalaní, po nichž nový arcibiskup

shromáždným první své pontiíikální požehnání

udlil a Tedeum zapl. Pak byli knží pi-

pouštni k líbání ruky novému arcibiskupovi a

potom byl týž do své residence na námstí

hradanském uveden. Zde pijímal blahopání

od pana místodržitele, od generála Filipovie,

církevních a ostatních hodnost, od šlechty, de-

putac atd. (Mstská rada pražská byla za touže

píinou dne 17. srpna o 11. hod. dopol. od

pana arcibiskupa pijata.) Odpoledne o 5. hod.

byla v arcibiskupském paláci uspoádána skvlá

hostina, pi níž se pan místodržitel bar. Kraus,

moravský místodržitel hrab Schoenborn, arci-

biskup Vannutelli, kníže Jií Lobkovic, bar. Fi-

lipovi, biskupové a kanovníci a jiní hodno-

stové souastnili.
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•
*—* J. kníž. Milost nejd. p. arcibiskup

hrab Frant. Schoenborn pijav ve dnech

16. 17. a 19. t. m. rozliné spolky a deputace,

které Jemu skládaly blahopání a áctu, odejel

v pátek dne 21. srpna na Moravu, kde po-

zdravil nejd. p. kardinála Olomouckého a na-

• vštívil Velehrad. Na Velehrad ml v sobotu

dne 22. t. m. slavné pontifik. služby Boží, na-

, ež se do Prahy dne 24. t. m. vrátil.

*—
* Ctitelové sv. Jana Nep. z hrabcí

rodiny Schoenbornské. Lolhar Frant. ze
Schoenborn byl ku konci 17. a na poátku

1 18. století kurfitem Mohuským a biskupem
v Bamberku. Týž korunoval císae Karla VI.

i
a do jeho rukou složila vyznání víry Alžbta,
nevsta krále Španlského Karla III., pozdji
císaovna. Týž bral horlivé úastenství v cír-

kevním jednání smujícím ku prohlášení Jana
Nep. za blahoslaveného a byl vbec velým
ctitelem sv. Jana. Již r. 1700 vyslal naschvál

knze Jana Rosena do Prahy s rozkazem, aby
u hrobu tohoto sv. muenníka sloužil na úmysl
kurfitv tikrát mši sv. a spolu aby vložil 25
dukát do pokladnice, kteráž se blíž sv. hrobu
nacházela. Týž kurfit seznal patrn ochranu sv.

' muenníka Jana Nep. v roce 1711; když ko-

runovati ml císae Karla VI. a pišel za tím

úelem do Frankfurtu n. Mohanem. Avšak práv
tu noc ped korunovací kurfit Lothar velmi

tžce se roznemohl a následkem toho v den
korunovace samé v 8 hodin ráno cítil se tak

.
slabým, že ani na nohou udržeti se nemohl.

Poslal tedy místokanclée k císai se snažnou
prosbou, aby korunovace na jiuý den byla od-

ložena. Le Karel VI. k odkladu takovému
nikterak pivoliti nechtl, nýbrž na tom zstal,

aby toho samého dne korunovace se vykonala.

V této velké nesnázi vzal kurfit Mohuský se

vší dvrou útoišt své k Bohu a ku pímluv
sv. Jana Nep., jehož pokorn prosil, aby oro-

dováním svým u Boha ho tohoto dne ochránil

od zahanbení svtského, kdyby totiž pro cho-

robu obad korunovaní dstojn vykonati ne-

mohl. Sotva že modlitbu svou ukonil, cítil se

ku podivu silným a jako znovuzrozeným, takže

za malou chvíli mohl osobn k císai jeti a

všecky pedepsané obady slavným zpsobem
vykonati. Kurfit úinek ten pipisoval jediné

ochran a pímluvám blah. Jana Nep. a v záí
r. 1711 zaslal o tom zprávu do Prahy biskupu p.

Danieli Mayerovi. — Hugo Damian ze Schoen-

!

bom bratrovec pedešlého stal se záhy kardi-

nálem, biskupem Špýrským, pozdji též bisku-

pem Kostnickým, byl pi nkolikerém konklav p.

úastníkem volby novéno papeže ímského, a za

arcibiskupa Pražského Ferdinanda hrab. z Khuen- p.

burgu sloužil v Praze pontifikálni mši sv. u sv.
i

Víta za píležitosti svatoeení sv. Jana Nep.
— Jedna z jeho 7 sester provdána byla v e-
chách za hrabte z Nostic, majitele sven-
ských statk; manželství toto zstávalo dlouhou

adu let bezdtné; avšak posléze na pímluvu
sv. Jana Nep., jehož oba manželé vroucn ctili,

Bh dítkem je obdail.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se do

26. srpna u sv. Filipa a Jakuba na Smíchov,

od 27.—30. t. m. u sv. Markéty v Bevnov,
31. srpna, 1. 2. 3. záí u sv. Kajetána a od

4. -7. zaí u sv. Petra a Pavla na Vyšehrad.

Z Budjovic. Konsekraci nejí. vrchního

pastýe vykoná v zdejším kathedrálním chrámu

dne 6. záí o 9. hodin ráno Jeho knížecí arci-

biskupská Milost nejdst. pán metropolita Praž

ský, naež ihned následovati bude slavná inthro-

nisace. Pítomni budou této vzácné slavnosti

nejdst. biskupové Králohradecký a Litomický.

Literární oznamovatel.

*— '"' „Nápvy ke všem pismim kancionálu,^

který vydal P. Pl. J. Mathon, . sv. Benedikta.

V Brn tiskem a nákladem knihtiskárny raj-

hradských Benediktin. Cena 1 zl. 50 kr.

*—* Moravská bibliotéka, kterou vydává

Frant. Bayer a jejíž nakladatel jest J. áašek,

vykazuje v díle XIV. pknou povídku „Po-
slední bašta eskobratrská* od Aloisa Dostála.

*—* Apology mravn ili bajky, podo-
benství a písloví z mravného mudrosloví."

Zrcadlo moudrosti sv. Cyrilla ili Konstantiua,

apoštola i uitele slovanského. Z latiny pelo-
žil a pedmluvou i poznámkami opatil P. Me-
thod Halabala, knz rajhradský Cena 50 kr.

*—* „ Ceskoslovanský varhaník" list pro

zájmy iditel kru, varhaník a uitel hudby

i zpvu. Redaktor a vydavatel Václav Vlasti-

mil Hau9mann.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnul

:

Václ. Pechoéj katech, na méšC. díví školo

na Smíchov, 4. srpna 1885, (nar. 26. dubna

1833, vysv. 31. ervence 1855).

Ustanoveai jsou:

Ant. Hermann, kapl. v Bnbeni, za far.

v Bohnicích;

Frant. Lehner, far. Dpoltovický (Túppels-

griinj, za far. v Perninku (BjUringen)

;



392

p. Ant. Jakl, kapl. v Kraslicích, za kápl. v

Hostomicích

;

p. Jan Blum, koop. v Abertanech, za koop.
v Štpánov;

p. Matj Kreji, admin. Vermický, za I. kapl.

v Píbrami;

p. Jos. Jilek, neomysta, za II. kapl. ve Vel-
varech

;

p. Ant. Nejébsa, neom., za koop. v Msteku

;

p. Ant. Solýronk, neom., za kapl. v Pímd
(Pfraumberg)

;

p. Jos. Beneš, neom., za L kapl. v Kraslicích
;

p. Václ. Bradá, neom., za III. kapl. v Kra-
slicích

;

p. Jan Spotka, neom., za kapl. v Neukirchenu

;

p. Frant. Ohera, neom., za kapl. v Bílém
Taškov

;

p. Jan Endt, neom., za koop. v Abertanech

;

p. Václ. Manlik, neom., za kapl. v Holostevech
(Hollezrieb).

Uprázdnná místa:

Dépoltovice (Tiippelsgrun), fara patr. Jeho cis.

Výs. Ferdin. IV. velkovévody Toskánského,
od 17. srpna 1885;

Oráov, fara patr. p. Karla Oliv. hrab. z Wal-
lis, od 12. srpna 1885.

V biskupství Litomickém

V Pánu zesnuli:

p. Jan Hájek, far. ve Vroutku (Rudig), 10. er-
vence 1885, (nar. v Podboanech 7. února

[v 1825, vysv. 4. ervence 1848);
p. Frant. Ahne, knz defic, 10. ervence 1885,

(nar. v Guntersdorfu 19. záí 1822, vysv.

25, ervence 1846).

Vyznamenáni jsou:

p. Václ. Forman, os. dk. ve Všeni, jmenován
konsist. radou;

p. Jos. Bareš, far. v Loukov u Semil a

p. Hugo Wohlmann, far. ve Wiese, jmenováni

osobn. dkany;
p. Frant. Rašin, far. v Libáni, jmenován vikar.

tajemn. ve stídnictví Nymburském.
Ustanoveni jsou

:

p. Kar. Rauscher, far. v Žíhli (Scheles), za

far. v Stebnu;

p. Ferd. Vrba, far. v Míst (Platz), za far.

v Krbicích (Kórbitz);

p. Hyn. Schreyer, kapl. v Tmících, za kapl.

v Rychnov (Reichenau);

p. Jind. Max, koop. v Mladé, za kapl. v Lin-

dav (Lindenau);

p. Sid. Mach, kapl. v Dín, za kapl. v Ml.

Boleslavi

;

p. Bohd. Zeman, koop. v Loukov, za kapl.

v Nebuželi;

p. Ant. Gunther, kapl. v Novosedlicích (Weiss-
kirchlitz), za kapl. v Krupce (Graupen);

p. Kar. Dohle, neom., za koop. v Hajd;
p. Frant. Frisch, neom., za kapl. v Litom-

icích
;

p. Ant. Gellert, neom., za kapl. v esk. Líp

:

p. Václ. Góhlert, neom., za kapl. v Ouštku
(Auscha)

;

p. Jos. Havel, neom., za kapl. v Postoloprtech
;

p. Václ. Jiskra, neom., za koop. v Kunrati-

cích (Kunnersdorf
)

;

p. Jos. Kavan, neom., za koop. v Loukov u
Semil

;

p. Frant. Kegel, neom., za kapl. v Cvikov

;

p. Petr Kouble, neom., za kapl. v Lysé

;

p. Vil. Láš, neom., za kapl. v Radonicích;

p. Ant. Leschke, neom., za kapl. v Neustadtlu

;

p. Václ. Mikolášek, neom., za kapl. v Ehrenbergu;

p. Jan Pažout, neom., za kapl. v Bullendorfu

;

p. Ant. Plocek, neom., za koop. v Huntíov
(Guntersdorf

)

;

p. Jos. Rejzek, neom., za kapl. v Novosedli-

cích (Weisskirchlitz)

;

p. Jos. Rottig, neom., za kapl. v Krásné Líp
(Schonlinde)

;

p. Jos. Rydval, neom., za kapl. v Chomutov

;

p. Hyn. Schaefer, neom., za kapl. v Dín;
p. Alois Skliba, neom., za kapl. v Fablovicích

;

p. Frant. Vogel, neom., za koop. v Tannwaldu.

V biskupství Králové-Hradeckém.
Vyznamenán jest:

p. Ant. Pipota, est. dkau a far. v Žlutících,

jmenován est. kons. radou.

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Skliba, koop. V. Úinský, za kapl.

v Kyšperku;

p. Jos. Hlavsa, kapl. Nekoský, za kapl. v

Chomuticích

;

p. Jan Filipek, kapl. Vamberecký, za kapl.

v Borové (u Pibysl.).

Neomysté

:

p. Karel Skoda, za vikar. v Hradci Králové

;

p. Ant. Petrá, jáhen též;

p. Jaa Novotný, za II. kapl. v Novém Mst
nad Metují

;

p. Seb. Weber, za koop. v Olešnici;

p. Rich. Tólg, za kapl. v Trutnov

;

p. Rom. Baloušek, za kapl. v Zdonov (Mer-

kelsdorf)

;

p. Ladisl. Seidl, za kapl. v áslavi;

p. Frant. Pelikán, za kapl. v invsi;

p. Jos. Pátek, za koop. v Borové (u Poliky)
;

p. Jos. Váa, za kapl. v Police

;

p. AI. Doubravský, za kapl. v Nekoi

;

p. Fr. Puchmajer, za koop. ve V. Úín

;

p. Frant. Miiller, za kapl. ve Vamberku.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích, bídné ciní národy". (Písl. XIV, 34.;

Kázaní
na den posvceni chrámu Pán.

Dnes stalo se posvcení domu
tomuto. Luk. 19, 9.

Na don posvcení chrámu Pán pi-
pomíná nám Církev sv. píbh sv. evan-

gelia o Zaeheovi celném a staví nám jeho

jednání za píklad. Zacheus s upímnou
touhou vyhledával Krista Ježíše a za to

Spasitel vyznamenal jej nade všecky pí-
tomné, že vstoupil do domu jeho. Zacheus
stoje ped Spasitelem pokoil se ped ním
jako ped Pánem a Bohem svým, vyzná
val jemu viny a híchy života pedešlého
a sliboval polepšení. „Pane," pravil v po-

koe, „polovici statku svého dám chudým :

a oklamal-li jsem koho v em, navrátím
tvernásob" (Luk 19, 8.). Toto jednání
pineslo jemu milosf v oích Spasitele,

nebo takto pravil o nm okolo stojícím:

„Dnes stalo se spasení domu tomuto, pro-

tože i on jest syn Abrahamv," Církev
sv. staví nám Zachea za píklad a iní
tak ne bez píiny práv na den posv-
cení chrámu Pán. Jako Zacheus máme i

my vyhledávati Krista Ježíše a u nho
odpuštní hích svých a potebných mi-
lostí sob vyprositi. Kristus Pán jako Bh
je všudypítomný, je na každém míst,
jako lovk ale po dokonaném díle na-

šeho vykoupení vstoupil s oslaveným t-
lem svým na nebesa, nemžeme tudíž vy-
hledati jej tím samým zpsobem jako Za-
cheus. Než i nám zstavil Kristus Pán
trvalou záruku viditelné a stálé pítom-
nosti své mezi námi v nejsvtjší svátosti

oltání. On vyvolil si ten chrám a oltá
za svj stálý píbytek, kde ustavin dlí

I mezi námi. My následujeme píkladu Za-
cheova, když vyhledáváme Krista Ježíše ve

I chrámu Božím a zde modlitby a prosby

I

své jemu pednášíme. To bude též ped-
mtem rozjímání našeho. Budeme rozjí-

mati, že Bh sám to chce, abychom vyhle-

dávali jej ve chrámu Pán a že Bh zvlásté

ve chrámu vyslyšení proseb našich nám sli-

buje. —
Naše sv. víra uí nás, abychom Boha

mli stále na pamti a k nmu asto, ano
stále se modlili. „Bez pestání se modlete,"
tak napomíná nás písmo sv. (I. Thes. 5,

17.) a Kristus Pán praví: „Bdte a mo-
dlete se, abyste nevešli v pokušení" (Mat.

26, 41.). Míní se tmi slovy pedevším
modlitba soukromá, ona modlitba, kterou
každý koná doma ve svém píbytku a tak
Pánu Bohu se klaní. Jsem pesvden, že
žádný vící kesan, pokud opravdu ví-
cím kesanem jest, nezanedbává této mo-
dlitby soukromé. Bývá to zvykem mým,
že dítky, které ponejprv picházejí do
školy, zkouším, zdali umí modliti se, a

|

mohu k své radosti íci, že to bývá velmi
ídký pípad, aby nkteré dítko neznalo
tch obyejných modliteb kesanských.
Soudím z toho, že rodiové, kteí dítky
své již v útlém vku uí piln modliti se

k Bohu, sami též horliv konají tuto po-
viunos kesanskou. Modlitba jest naší

nejpednjši prací, která všemu jinému
pedchází. Tou modlitbou vzpomíná sob
lovk na svého Stvoitele, na kterém ve
všem závisí, tou modlitbou Bohu svému se

klaní, tou modlitbou pipomíná sob svou
víru, své povinnosti, jež Bh v desíti svých
pikázáních jemu ukládá, tou modlitbou
vyprošuje sob požehnání Božího.

Než vedle této modlitby soukromé

25
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ukládá nám naše sv. víra, abychom se též

Bohu klanli veejn a spolen na míst
jemu zasvceném, ve chrámu Božím. Tento
zpsob Bohu veejn se klanti jest tak

starý, jako pokolení lidské samo, ano m-
žeme íci, že Bh sám to žádá od nás,

abychom vyhledávali jej na míst jemu
zasvceném. Vizme doklady toho z písma
sv. Již v té první rodin, synové prv-

ních rodi Kain a Abel stavli oltáe,

aby na nich obtovali Bohu. 0»»ž byly
oltáe ty jiného než místa Bohu zasvcená,
kdež nemajíce ješt chrámu Bohu veejn
se klanli? Když Noe pi potop svta
byl zachránn v koráb, po vystoupení
svém z korábu vzdlal oltá, aby na nm
obtoval a s celou rodinou svou Bohu d
koval za své zachránní. Tak uinil také

Abraham, když na rozkaz Boží opustil

rodnou zemi a píbuzenstvo své a pišel
do zem Kananejské. Nemaje tam chrámu
vzdlal aspo oltá na míst píhodném,
aby na nm Bohu obtoval a jemu veejn
se klanl s lidem svým. A vizme jiný
píklad, kde Bh sám pikazoval, aby je-

mu vystavena byla svatyn. Národ israel-

ský zvláštní ochranou Boží vysvobozen
byl ze zem egyptské a byl pak veden na
pouš a odtud do zem zaslíbené. A což
pikázal Hospodin již na poušti Mojžíšovi?
Aby vzdlal jemu stánek a v nm položil

archu úmluvy a oltá k obtem zápalným.
O tomto stánku pravil Hospodin : „Posv -

tím stánku svdectví s oltáem ... a budu
bydliti (v nm) uprosted syn israelských,

a budu jim za Boha, a zvdí, že já jsem
Hospodin Bh jejich, kterýž jsem je vy-
vedl ze zem egyptské, abych zstával mezi
nimi, já Hospodin Bh jejich" (II. Mojž.

29, 44. 45. 46.).

Stánek, který vzdlal Mojžíš, nazývá
Bh píbytkem svým, kde chce pebývati
uprosted syn israelských. A když národ
israelský dobyl zem kananejské a v ní

pevn se usídlil, již ti zbožní králové je-

jich David a zvlášt syn jebo Šalomoun
starali se o to, aby v hlavním mst Je-
rusalem vzdlali velikolepý chrám Hospo-
dinu, aby celý národ israelský tam pi-
cházel a Bohu se tam klanti mohl. A
stejný úel mají též naše chrámy ke-
sanské, za týmž úelem budovali je na
všech místech zbožní pedkové naši. Chrá-
my ty jsou domy Boží, jsou píbytky Boží,

jsou místa Bohu zvláš zasvcená, kde
veejn a spolen Bohu klanti se máme.
Kdykoli navštvujeme chrám Boží, tu vy-

hledáváme zde Boha svého, jdeme do do-

mu jeho, na místo jemu zasvcené, aby-
chom tu potebných milostí sob vypro-
sili. Ty chrámy naše mají tím vtší vý-
znam a dležitost, že tu Kristus Pán ve
viditelné zpsobe nejsvt. Svátosti oltání
mezi námi pebývá. O každém chrámu
kesanském platí slova dnešní epištoly

:

„Aj stánek Boží s lidmi, a pebývati bude
s nimi" (Zjev. 21, 3.). Zacheus s upímnou
touhou hledal Spasitele a nalezl jej; atak
i kesan, když pichází do chrámu Pán
nalézá zde Krista Ježíše a mže s dv-
rou, oekávati vyslyšení proseb svých. Kri-

stus Pán Bh náš volá nás k sob slovy

svými: „Pojte ke mn všickni, kteíž
pracujete a obtíženi jste, a já vás ober-
stvím" (Mat. 11, 28.). Kristus Pán sám
volá nás k sob do chrámu Božího a sli

buje nám oberstvení, t. j. vyslyšení mo-
dliteb našich. Slyšme, jak veliké zaslíbení

Boží má vroucí modlitba ve chrámu Pán.
Když Šalomoun vystavl chrám Jerusa-

lemský, tu ukázal se jemu Hospodin v noci

a ekl: „Uslyšel jsem modlitbu tvou, a

vyvolil jsem místo toto za dm obti.

Jestliže obrátí se lid mj, ... a hledal

by tvái mé, a inilby pokání od cest

svých zlých: i já vyslyším je s nebe, a

milostiv budu híchm jejich, a uzdravím
zemi jejich. Oi mé budou otevené, a uši

mé pozorující na modlitbu toho, kdožby
se modlil na míst tomto. Nebo jsem vy-

volil a posvtil místa tohoto, aby bylo

jméno mé tam na vky, a aby tu byly

oi mé, i srdce mé po všecky dny" (2.

Paralip. 7, 12— 16.). Slovy jasnými praví

tu Hospodin, že chrám jest místo, které

on sob vyvolil a posvtil, a kde oekává,
aby veškeren lid vyhledával tvái jeho.

Važme sob vždy místa toho posvátného :

zde Bh více než kde jinde pijímá mo-
dlitby naše a je ochoten je vyslyšeti.

Kristus Pán, když vstoupil do domu
Zacheova, pinesl spasení jemu i celému do-

mu jeho; a tak i nám pináší spasení ve

chrámu Pán, on zde tch nejvyšších dar
nám podává ku spasení duší našich. V té

obti mše sv. pipomíná nám onu velikou

I ob. kterou za nás podstoupil na dev
! sv. kíže, a ve sv. svátostech pivlastuje
nám ovoce oné obti, když oišuje nás

|

od hích a potebných milostí k životu

vnému nám udluje. Zacheus ukazuje

nám též svým píkladem jak máme poí-
! nati sob ve svatyni Boží. abychom tu u

Krista Ježíše podobn jako on vyslyšení
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proseb svých došli. Zacheus pokoil se

ped Pánem Ježíšem, vzpomínal na bichy
své a sliboval polepšení. Tak i kesan
má zde ve chrámu Pán míti na pamti
svj pomr ku Kristu Ježíši jako ku své-

mu Pánu a Bohu, má se ped ním poko-

í ti, má vzpomíná ti na svou nehodnost a

híchy své a prošiti za odpuštní. Ne na-

darmo pipomíná nám písmo sv. ta slova:

Bh se pyšným protiví, ale pokorným
dává milos.

Nejmi lejší ! Pesvdili jsme se píklady
a slovy písma sv., že Bh sám toho žádá od
nás, abychom vyhledávali jej ve chrámu
Pán, na mist jemu zasvceném. Kristus

Pán vyvolil sob a posvtil chrám ten za

svj stálý pibytek, zde chce udliti nám
všech potebných milostí k životu vné
mu. Milujme tudíž ten chrám Boží a o-

svdujme tak vdnost svou Kristu Je-

žíši za všecku lásku, kterou zde nám pro-

kazuje.

Ve všech chrámech kesanských na-

lézáme na oltáích a stnách obrazy a

sochy svatých a svtic Božích. Pi po-
hledu na tyto obrazy a sochy máme pi-
pomínati sob život a skutky tch svatých,
jimiž zasloužili sob oné veliké slávy, jaké
nyní požívají Mimo jiné ctnosti a skutky
dobré nalézáme též u všech svatých a
svtic Božích, že milovali dm Boží a jej

horliv navštvovali. Kdyby ti svatí a

svtice Boží za dn života svého pozem-
ského chrámu Pán byli se vyhýbali, kdyby
místo chrámu byli vyhledávali své zá-

bavy, svého pohodlí, své práce každodenní,
dnešního dne nebyly by obrazy a sochy
jejich zde na míst posvátném, dnešního
dne neoslavovali bychom jich jako blaže-

ných nebešan. Ti svatí a svtice Boží
vyhledávali Krista Ježíše ve chrámu Pán
a nalezli jej ; zde na zemi nalezli jeho
milos a po smrti pak spojeni jsou s ním
na vky ve sláv nebeské. Bume horli-

vými následovníky jejich, vyhlédávejme
i my Krista Ježíše ve chrámu Pán, ve
vší pokoe hledejme tu u nho prostedk
ku svému spasení

;
pak i o jednom kaž-

dém z nás platiti budou slova Pán

:

„Dnes stalo se spasení domu tomuto, pro-

tože i on jest syn Abrahamv. 14 Amen.
./. Šlégr.

Ke 4 1 ii í sv. prvotin.
(Svému píteli.)

Tak šCaston bu!
jak dnes, kdy prvné vstoupáš ku oltái

a v srdci blaho, v oku slzy záí

;

ten sladký cit, jenž Tvou dnes plní hru,

necht plane v nitru TvOm tak be/. ustáuí,

a v dobách trudných na Tvé bledé skráni

ta mrana starostí a utrpení

svým kouzlem sladkým usmívání zmní,

a sluncem jest Ti v osamlém žití,

na skalách protivenství vonné kvítí. —
A proto skryj tu vzpomínku na v duši,

vem s Sebou ji v tu širou pustu svta —
jen v její zái spokojenost zkvétá

a její kouzlo ni svt neporuší.

Ta v pozdních dobách, ješt v podjeseni,

kde není záe a kde kvt není,

dá Tob vni
a jejím na výsluní

zas budeš šastným tak

jak v dnešní deu, kdy mj i vlhne zrak

a v duši plá týž cit, jenž Tvou dnes plní hru.

Mj píteli! — i-Už šasten bu!
Xaver Dvora .

Smiluj se Hospodine!

rta ze „zlaté doby" eské od

Bohumila Brodského.

(Pokraováni.;

Pan Hartvik stisknuv vesele ruku
mistrovu krokem radostným spchal na
lžko, aby zotavil se spánkem krátkým
po noním bdní. Mysl jeho peplnna
byla nevýslovnou rozkoší, že již v nko-
lika týdnech bude tam, odkud nový život

pone proudit komnatami hradními, kdy
zcela z mysli trudy zaplaší a z útrob ne-

pokoj.

Po odchodu jeho stál mistr Anselm
dlouho nepohnut, oi maje neodvratn
v prázdno upené, kol rt výraz tak trpký;

jakby poprvé okusil hokého nápoje a

hlas njaký mu povídal, že to teprve sa

átek, že pijdou chvíle, kdy se nápojem
tím stáhne jemu mysl, že zmizí všechny
vzpomínky a místo bláha nevýslovné utr-

pení naseje mu v útroby.

Sevel rukama hlavu svou, jakby již

chtl zbaviti se chmur, pohledl v/hru
zrakem, v nmž váše jakás bojovala s po-

hnutím.

25*



396

„Marné pemlouvání. Dokonám své
dílo, kdyby poslední krpj krve mla je

zrositi, kdyby tlo mé se promnilo v ká-

men tvrdí hradní skály, kdyby hroznjší
mne bolesti cekaly nad muka pekelná.

Dokonám a pak? —
Co pak? Hlava mi hrozí puknouti.

Zalknu se pi pomyšlení na to vše. Jest

ješt as, obra se, obra, nevydávej v šano
svj život budoucí. Odpus, vždy Kristus

odpouštl též vrahm svým."
Pohledl upen zrakem zimniným

na erný kíž, jenž visel na stn. Prsa
se mu mocn dmula pohnutím, jakby zuil
v nich boj mezi vášní divokou a nebe-
skou mírností zraící se ve tvái umue-
ného, mezi ernou záhubou a spásou ky
noucí mu od té zbdované^ postavy.

„Ne, ne, tisíckrát ne. Šetila mne ona,

povážila ona, když mne vyhánla do svta,
že mne uvrhuje v náru záhuby, že mne
nií jako erva svijícího se pod její no-

hama, povážila ona, že ty kletby, které

jsem k zamraené obloze metal proti ní

se mohou vyplniti v nejdsnjší skute
nos? i v její srdci byla také upímnost
a poctivos, i ona rozmýšlela se též, ne-

bude-li pronásledovat ji neodbytný host
— svdomí, jak nejdivjší nepítel ? Vy
konám své dílo, vykonám je tak, že u-

stoupí na její tvái úsmv bledému zd
šení, že budou vypravovat píhodu tu

v téhle krajin po dlouhá leta, že každá
matka bude dceru varovat ped osudem
podobným. Sta se vše již, já jsem pi-
praven/'

Z oí zírala mu odhodlanost píšerná,
tvá na se vzala výraz železný a postava
se vzpímila, jakby již odhodlána byla
vykonat zámr svj.

Chopil se plášt a vyšel ven. Kráel
zadumán za svžího vzduchu ranního jak

bez ducha neustále ku pedu, nedbaje po-
divných pohled tch, kteí s udivením
pozorovali neznámého kouzelníka ze zámku
za ranního jitra brodit se porosenou tra-

vou, zastavovat se pak krokem rychlým,
pospíchati dál, jakby pohánn byl silou

tajemnou.
Po dlouhé dob vracel se s tváí zsi-

nalou, vlasem rozcuchaným a /.rakem ta-

kovým, jakby sám zlý duch se v nm
uhostil.

Staiký pan fará pibyslavský do-

konil již svj výklad písma svatého a

pomodlil se se shromáždnými vícími

obvyklé své modlitby za duše v oistci,

za blaho všech kesan a za odvrácení
všeho pokušení. Pak oznamoval shromáž-
dným, že za píinou satku ueného
mistra Boloského Anselma Bacariho
s Katuší zemana Ivana služby boží zítra

o hodinu pozdji se budou odbývat. Do-
konil svou e poroueje sebe i snoubence
do vroucích modliteb svých oveek.

Pomalu poali se lidé ubírati k do-
movu, ale každý z nich udiven ohledl se

pod kr kostelní, kde v šeru tajemném
zahalen v tmavý plášt stál muž podivný,
s oima pronikavýma, tváí ubledlou a

nepohnut jak socha kamenná.
Každý pokižoval se ješt jeden kráte

;

pohledl plaše na cizince, zrychlil kroky
své a když byl za branou kostelní mimo-
voln si oddechl. Znalit jej mnozí a sly-

šeli o nm vypravovat vci k neuvení a

každý jiné V tom však všichni shodovali

se, že to ten arodjník ze zámku, který

ve spojení se zlými duchy jest.

Petr nedbal pohled tch, nedbal, že

kostel skoro prázdný již. Zapomínal kde
se nachází, pro sem pišel, co zde oe-
kává. Napadlo mu dnes opt jednou po

ase, aby šel se podívat do kostela. Cítil

jakousi touhu neznámou, že snad tam se

mu dostane východišt z té smsice, která

víila jeho útrobami jak divá boue. Ale

zmýlil se. Ten krutý hlas, který na volal

od nedávná, že spouští se po stezce srázné,

která pivede ho do propasti, ozýval se

zde silou dvojnásobnou, pálil ho v ni-

tru i ve hlav bolestí nesnesitelnou. Boj

nový povstal v nm a pozoroval, že hlas

pobádající ho k mírnosti vždy slabší a

slabší.

Vzdychnul z hluboká. Probral se ze

svého zadumání a ohledl se plaše kolem
sebe. Zachvl se. Tajemná hrza obestela

jej a ve zraku objevila se úzkostlivá bá-

ze. Kvapil ku dveím chrámovým a vy-

šel rychle na ulici. Sklonil hlavu svou,

protože se mu zdálo, jakoby ty štíty dom
klonily se k sob a povídaly si, to že ten

lovk bez srdce a bez cit, který toulá

se bez domova každým jsa povrhován,
obáván a zavrhnut Vyšel za msto. Krok
jeho pecházel již v mírný bh, prsa tžce
se zvedala a horký pot prýštil se z una-

veného ela.
Zmírnil se v chvatu svém a pln my-

šlenek podivných dal se man na cestu

ku dvorci. Nepozoroval ani, že pekroil
již eku, že nedaleko zemanova dvorce.
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V tom uchopil ho nkdo za ruku. Pro-

budil se ze svého zadumání a pohledl zd-
šen ped sebe.

Katuše polekána celá, zrakem nevý-

slovn úzkostlivým hledla mu do tváe,

tisknouc celá ustrašena studenou jeho ruku.

V tu chvíli jak by nco na volalo ste-

rými hlasy : Odvrž od sebe vše, co t tíží,

ois nitro své, uchop se tch rukou, které

k tob se vztahují, pohledni do té tváe,
z níž na tebe vane dech plný nejvrouc-

njší oddanosti a lásky nejistší. Do oí
jeho vkrádal se výraz neskonale mkký,
údy jeho se zachvly slastí dosud nepo-
cítnou a rty jakby otevíraly se k slovm
vroucím.

Ale jako za jasného dne pojednou pi-
valí se silné mraky, zaburácí hrom, zaduje
vítr nejprudéí, láme svží haluze a nelí-

tostn rve útlé korunky kvtu, zatáhlo se

jeho elo divým výrazem, oi zableskly se

píšern a ruka jeho mocn odstrila dívku
pozorující svého ženicha s nitrem napln-
ným úzkostlivým oekáváním.

Katuše až se zapotácela a z její ader
ozvalo se bolné zastenání. Stanula jak
bleskem omráena, nemohouc pronesti ani
slova; za to ale ubledlá její tvá byla je-

dinou velikou, úpnlivou otázkou co to

poíná, co se dje, že tak krut se k ní
chová.

„Divíš se a nemžeš pochopit, kde se

to vše u mne bóe" — hlas Petrv znl
temn, tvrd, ledov. „Mla jsi se diviti

díve, když jsem k tob pišel ponejprv.
Nepoznala jsi mne tehda, ale já tebe ano,

nevzpomnlas' tehda na minulost", ale já
ano, nenadála jsi se tchto vcí ale já ano.

Pamatuješ-li se pak Katuše" a Petr po-

kroil o krok ku pedu a zabodl zrak svj
sršící do bledé zdšené její tváe, „na ten
den, kdy jsi nejprve mne naplnila slastí

nevýslovnou, kdy jsi slibovala mn. že mi
vrnou zstaneš a pak po odchodu mém
vysmála se tomu pošetilému hra dníkovu
Petru, že kdy tob vil, že kdy na tebe
myslil, víš-li pak jak jsem naposled se

s tebou jda rozlouit aspo pohledem vi-

dl jsem t v náruí pana Hartvika? Ne-
zdá se ti, že to bylo kruté? Bledneš, po-
tácíš se a já neml tenkrát cítit žal?
Hahaha!"

Blesk divoké rozkoše rozestel se po
tvái jeho pi pohledu na dívku zdrcenou
s okem vyteštným, tlem bezvládným.

„Nuže, abych ti nezstal nic dlužen,"
jízlivji pokraoval, „uiním ti podobn.

Vz že tebou pohrdám, že tvou lásku ce-

ním tak jak ten prach, po nmž kráí
noha má, že já tvým ženichem a ty mou
nevstou dnes naposled. Bu hodn šast-

nou a vzpome si, jak umí odplácet Petr

hradníkv."
Hlas mu již docházel, mírnil se a

zdálo se, že již dlouho nemohl by podobn
mluviti k té, kterou a se mstil proti ní,

pece miloval celou silou horoucí duše

své. Obrátil se rychle a kvapn ubíhal

k lesu.

Za ním zavznl výkik nevýslovného

bolu, jako když nkdo tím hlasem žaluje

nebesm a chce, aby jeho volání proniklo

až tam nad hvzdy, jako když poslední

sten dere se z útrob a tlo bez života

klesá zpt k siré zemi.

Pustil se v šílený bh. Ten výkik
jakby se usídlil v jeho mozku k nevy-

rvání. Strhl biret z hlavy, aby ochladil své

elo palicí ho nesnesitelným žárem, uvol-

oval šat svj ale marno vše. Zdálo se

mu, že ten hukot lesa, do nhož vebhl,

jest jedinou krutou výitkou, nad jeho

poínáním. Každá ta kvtinka lesní s ko-

runkou bílou neb rdící se jak ervánky
na tvái spanilé panny, jakby bodala ho

ostnem nejkrutjším a huela mu do uší:

Hle tak tvá duše plná náruživosti, jak

naše tvá nevinná, tak ty bez klidu, jak

my plny blaha a míru kloníme hlavinky

k sob naslouchajíce jásotu ptactva a ta-

jemným bájím nesoucím se šumícími ha-

luzemi.

Zastavil se a zvedl tvá, na níž boj

a steré výitky vyryly rýhy neskonalého

bolu k modré obloze, která kmitala se

mezi poletujícími voln vtvemi. Ruce
jeho se rozevely, jakby strhnouti chtly

z toho nebe ten mír nebeský a ze rt u-

bledlých zavznlo zaúpní plno strádání,

plno všeho toho, co tak krut ádilo mu
útrobami.

Zapotácel se a klesl do kyprého me-

chu. Rukama zakryl tvá svou. Ležel tak

dlouho bez pohnutí bez jediné známky
života Pojednou se mu tžce zvedla prsa

sevená, ruce klesly podle tla a zrak jeho

naplnný slzami vznesl se k nebesm.
Zaštkal usedav a sklonil zrak svj

do trávy. Proud slz hrnul se mu po tvái,

na níž usídlil se výraz plný lítosti neju-

pímnjší. Nebránil se, ale nechával slzu

za slzou padati do svží zelen. Díval se

jak mizí i tam opt vsí se záíc na útlý

stonek hebkého lístku nžného kvtu.
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Nad jeho hlavou rozjásal se kos, hlas

jeho silný pojil se s tím zahuením lesa

jak v píse velebnou, kterou vítá slunce
vynoivší se z pod halících je bílých o-

blák.
A Petr vítal tím zpvem, tím šelestem

nový, nepocítný život do svého nitra,

vítal jej se slzami v oku ale s radostí

V srdci svém, vítal jej jak umírající Krista
blížícího se k nmu ku posile na novou
dráhu neznámou sice> ale vedoucí ku kon-
inám nebeským. Hrami tmi jak by vy-
mizelo z jeho útrob vše co na nich tkvlo
jak íujernjší skvrna. Duše jeho byla o-

kamžikem tím oištna, mysl toužila po
emsi, co nemohl vyjáditi slovy, co však
na volalo každým úderem srdce.

Když oschly první slzy, když peko-
nány dojmy tak mocn shromáždivší se

v útrobách jeho poal se opt do tváe
jeho vkrádati výraz jakýsi tentokráte bolu
upímného, na elo úzkost neznámá a do
oí tesklivos. Pišel mu na mysl okamžik
nedávno minulý, vidl ped sebou Katuši
zdrcenou slovy jeho a srdce jeho zatepalo
bouliv. Cítil nyní dvojnásob jak drahou
mu byla, ocenil nyní tu její oddanost a
pi pomyšlení na to, jak krut se k ní
choval, jak sám vyhnal se z ovzduší tak

milého, výitka jedna za druhou hromadila
se mu ve hlav.

„Jsi na vždy zbaven blaha, " tak vo-
lal na jeden hlas, „nemáš nikdy více po-
živati slasti a jen trpkost tvým údlem."

Ale s tím nespokojila se mysl jeho.

Povídalo mu nco, že se nemá zbavovati
vší nadje, že snad pece zbyla mu ješt
ces^a, která pivede ho tam, odkud náva-
lem rozechvní sám sebe vyhnal.

A hlas ten mohutnl, sílil, rostl, plnil

jeho útroby až pehlušil hlas beznadj -

nosti. Do zraku jeho poal se vraceti lesk

nadje a na líci objevil se ervánek dy-
chtivosti nedokavé.

„Ano, naprav to, co jsi pokazil, sklo
šiji svou, kde jsi ji tak hrd zvedal a i
pokání."

Mimodk se zvedl a pohledl opt k ne
bsm. Ale tentokráte byl jeho pohled
istý, odhodlaný, plný lítosti, ale též

doufáni.

Postoupil ku pedu, ale opt se za-

stavil.

„Jak pak ale všeho toho dosáhneš, po
em toužíš V

u

Zbledl a zrak jeho utkvl na koru-
nách strom. Šelestní haluzí umlklo a

celým lesem zavládlo velebné ticho. Do
zraku jeho zaletí jasný paprslek slunení,
tvá jeho se oživila a táhlé zašumní neslo

se kmitajícími se vtvikami.
„Bh!" volaly na ty sosny, Bh, ký

valy na ty pestré lístky kvt, Bh, za-

hmla na obloha i to slunce královské,

Bh zajásalo to konen veškerým jeho

tlem.
Klesl na kolena a po dráhných letech

opt spojily se ruce jeho, pohnuly se rty

jeho a šeptaly modlitbu plnou vroucnosti,

plnou dík a prosby, plnou lítosti a

chvály
Vzchopil se a chvátal nazpt plný

rozrušení dosud nepocítného. Vyšel z lesa.

Proti nmu blal se dvorec mezi zelení.

Výitka palivá jakby zabodla se do nitra

jeho bolestí nejžhavjší. Váhal, zastavoval

se. Avšak pohlédl opt k nebi a ten, který

mu dal to svtlo rozlivší se jeho nitrem

setel z mysli jeho tu úzko it bránící mu
v díle polepšení.

Vešel na dvr. Nepozoroval, jak udi-

ven hledí nn ele zemanova. Vstoupil

do sín a sahal po dveích. Cítil jak po-

kouší se o nho závrat jakási, cítil jak

hrozná cesta mu nastává. Ale vzmužil se.

Vstoupil do pední komnaty. Prázdno.

Tam však ty dvée vedoucí do komnaty
druhé pootevené a slyš, zaznívá odtamtud
hlas tlumený a sten.

S obliejem na smrt ubledlým, bez

dechu pokroil váhav až ku dveím.
Vstoupil mezi veeje a bolest nesmírná

mu stáhla hrdlo.

Na snhobílém lžku spoívá Katuše

s tváí tak bledou jak ty podušky, s oi-

ma pivenýma a výrazem nestihlého bolu

na tvái. Její starý otec drží jednu ruku

její v ruce své a druhou podepírá hlavu

plnou bolu nad neštstím dceiným. Našel

ji bezduchou ped dvorcem a když ji

vzkísil, tu z tch sten trhaných vyro-

zuml, co se odehrálo.

Nevýslovná úzkost o dít jediné za-

hnízdila se mu pod starou lebku jeho. T-
šil Katuši jak uml, ale pi každém slovu

vidl to a pozoroval sám na sob, že slova

jeho jsou marná, že ta krutá skutenost

píliš hluboko sáhla do srdce a poranila

tak, že tžko bude k zhojení. Pemýšlel
nyní o budoucnosti. Bu znií událost tato

jeho drahé dít a pak on tu bude sám
treti v tom svt bez radosti jak schnoucí

vrba u potoka, i uzdraví se ona a pak

opt bude on umíraje jednou hledti na
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dceru vlekoucí se plnou bolu trnitými stez-

kami útrap života.

„Katuše," zavznelo to pojednou za ním
hlasem plným úpní a lítosti. Díve než
se mohl ohlednouti vrhl se kdosi u lože

na kolena, zakryl tvá svou do podušek.
Zeman dosud beze slov udiven po-

zoroval, že to ten, který mu ped chvílí

zniil dceru drahou. V jeho nitru poal
boj, má li nechati jej zde kleeti, i
vyhnati jej z domu, aby nepivedl snad
zkázu úplnou svým objevením.

Pi výkiku svého jména probudila se

nemocná. Pohledla velkým, horen se lesk-

noucím okem na otce a pak svezl se jí

pohled na muže u ní kleícího. Nadzvedla
hlavu a výraz velikého zdšení obestel
se jí po tvái.

Pohnula se na loži, jakby chtla couv
nouti ped tou tvái jí tak hroznou.

„Katuše, pro živého Boha zapísahám
T, odpust mi. Spasením duše své ti sli-

buji, že budu initi pokání za vinu svou,
jen ty mi odpus. Chci ti býti tím starým
Petrem s pravou láskou v nitru svém, chci
slzami smýti zloin svj, na kolenou od-
prositi provinní své, jen mne nevyhánj,
jen mne zcela nezavrhni, protože bez tebe,

bez tvého odpuštní by mi byl život jen
dlouhou mukou. — Katuše, odpovz jen
slovo, vždy vidíš jak hrozn trpím za
svj in."

Pohledla na, ale v tom její pohledu
již nebyl ten odpor dívjší, ale otázka
veliká, vážná, z hloubi srdce jdoucí, je-li

vše to pravda, co povídal, není-li to op
les, aby potom tím hroznjší ránu mohl
jí zasadit

Na tvái Petrov zatpytily se slzy a
z hrdla ozvalo se zavzdychnutí.

„Což jsi, Katuše, zapomnla docela
tch dob minulých? Pro památku jich pro-
sím t odpust mi."

Na tvái její objevil se nejprve ne-
pokoj, pak bol žalostný a oi její zatáhly
se mlhou. Zahledla se ku stropu.

Petr uchopil ruku její a políbil ji

vroucn. Nebráuila se a nechávala bílou
ruku svou v ruce jeho.

Starý zeman pozoroval výjev ten s po-
divením, s dechem zatajeným, nemoha
slova pronésti, nejsa schopen, aby njak
vmísil se do hovoru jich.

„Odpustí-li ti Bh, já ti odpouštím.
Jdi a smi se sním, já zapomenu na vše."

Slova tato hlasem sotva slyšitelným
pronešená pivedla na líc Petrovu zá radosti.

„Bh ti odpla, Katuše. Ješt dnes
vydám se na cestu. Pjdu jak jsem si u-

mínil až k hrobu Spasitelovu prosit za

odpuštní a on mi jist ho neodepe Budu
prosit za tvé zdraví, za blaho své a vrá-

tím se jist. Katuše, až se vrátím, budu
opt moci pijití k tob, budu moci op
nahlednouti ti do oí a vyísci z nich, že

jsi mi zcela odpustila, že to, co nás od-

dlilo zmizelo na vždy?"
Mezi slzami usmívajíc se blahem vra-

cejícím se do rozbolnných útrob pikývla
slinou hlavou. Vyprostila jemn ruku svou
z rukou jeho a položila ji na jeho kadee.
Zadívala se mu dlouze do oí, jakby chtla
poblednouti mž na dno srdce jeho a pak
zakryvši si tvá rukama a zaplakala tiše.

Plá prý je velmi nakažlivá vc a

písloví to osvdilo se v tom okamžiku
v celé své pravdivosti. Vždy i starý ze-

man podepel hlavu svou a nechával slzy

kanouti do mkkého koberce.

Po chvíli vzdálili ruce své od tváe.
„Jdi, Pete, vykonej úmysl svj. Já

budu ekati trpliv a doekám se t jist.

Vypros sob tam klid a mn též. Bu pev-

ným a Bh t posilniž."

Dále nemohla pro pohnutí.

Petr vstal. Na líci jeho vedle vzru-

šení pevné odhodlání. Nahnul se k dívce.

Pozvedla hlavu svou a on vtiskl ji na
elo políbení, kterým peetil svj slib i

svoje pedsevzetí.

Podal mlky ruku starému zemanovi.

Ten ji stiskl vele a oba muži cítili, že

tím ruky stisknutím mezi nimi jasno jak

ta obloha venku záící.

Pokroil kupedu. U dveí se zastavil

a pohledl vroucn na Katuši. Slzela.

„S Bohem!" pelétlo pes rty chvjící

se pohnutím a v37kroil pevn.
S elem istým, zrakem jaký dosud

u nho nikdo nespatil vyšel ze dvorce.

Obrátil se ku hradu.

Když slunce klonilo se k západu, vy-

šel z komnaty své Zavolal sluhu a ode-

vzdal mu dopis pro pana Hartvika. S hla-

vou sklopenou vyšel ze hradu a ubíral se

rychle z msta. Na návrší za Pibyslávou
se zastavil Louil se s hradem, se dvor-

cem Pohledem dlouhým utkvl k nebe-

sm. Pak se obrátil a poznamenav se kí-
žem pokroil v ped. Chladný vánek za-

vál mu do tváe a on vítal modrající se

kopce a lesy vysoiny eskomoravské.
Bh t opatruj na pouti tvé!

(Dokonení.)
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Duše lidská jest nesmrtelná.
Podává Jos. Pazderka.

(Pokraování.)

2. Dokazuje se ze schopností duše.

lovk má rozum, t. j. schopnost po-

znati pravdu a to neskonenou. Síla po-

znávací jest v lovku nevyerpatelná a

látka její nesmírná. Trplivým zkoumáním,
horlivým zpytováním, dlouhými asto trap-

nými pracemi dopátrá se lovk paprsk
svtla, ježto ásteku nesmírného pole lid-

ského a Božského vdní ozaují. Ale
každý vynález rozumu, každá novo nale-

zená pravda rozncuje tím živji bolestnou

potebu poznání, místo aby ji ukojila. A
práv ti muži, kteí duchem výteným ob-

daeni jsouce v hlubiny poznání lidského

se pohižují tuší mocnji, než obyejný
lovk, jak nepatrné jest, co poznává proti

nesmírné íši pravdy a bolestnji pociují
muky pobízející je, aby výš a výš vstou-

pali. Newton netoliko skromný byl, nýbrž
i pravd svdectví vydal, an napsal : „Zdá
mi se, že jsem byl díttem, ježto si na
behu moském hraje a tu njaký kemen,
tu njakou mušli skvlejší než ostatní na-
lezlo, an se velký oceán pravdy nevyzpy-
tovaný ped ním prostírá."

„My žijeme v dob obrovského po-

kraování v poznání pírody," dí p. H.
BufF; „než jakkolvk velké množství no-

vého jest, jež se každoron k známému
pipojuje, spousta toho, co ješt zpytovati
jest, nemenší se, nýbrž pole jeho zdá se,

že se ped oima cvikem zostenýma roz-

prostrauje, ím hloub v n vniknouti do-
voleno jest."

Otto Liebmann pak píše : „Rozumu
se vede, jako lovku, jenž vstupuje na
horu, aby spatil konec svta ; ím výš
pichází, tím patrnji vidí, že to nejde."

To platí o poznání tvorstva viditel-

ného
; co o nm lovk ví a poznává, pra-

nepatrné jest; jak nepatrné bude, co ví a
poznává o Bohu. Ani všech stop jeho, jež

ve viditelném svt vytisknul, nemžeme
vyzpytovati

;
jen nkterých jeho vlastností,

ježto vepsal ve své tvorstvo, mžeme se

dopátrati. Ani tisícího dílu tch divu, jež

ve všech svých skutcích vykonal, nemže
oko naše poznati. Kdož teprv mže spa-
titi jeho bytost, jak duch lidský ve své
nejvyšší touze žádá. Bh nás sice skrze
zjevení o své tajemné bytosti pouil n-

které své vlastnosti a dokonalosti nám
zjevil; než toto zjevení tím více rozpaluje

naši touhu po poznání, ím bohatší a vtší
blaženost ze všeho, co nám Bh zjevil,

plynoucí jest. Nikdy však nemže na ze-

mi, dokud závoj tla duchovní oko za-

krývá a kalí, Bh dokonale poznán ani

bytost jeho od lovka sebe bystejšího
rozumu spatena býti. „Nyní vidíme skrze

zrcadlo v podobenství, nyuí poznáváme
z ástky." (I. Kor. 13, 12.) „Nelze umen-
šiti ani zvtšiti ani vynalézti velkých
skutk Božích. Když dokoná lovk, tehdy
pone: a když pestane, v pochybování
bude." (Sir. 18, 5. 6 ) Na všech lidech se

plní, co napsal sv. Jan : „I vidl jsem

v pravici sedícího na trn knihu popsa-

nou vnit i zevnit zapeetnou sedmi pe-

etmi. A vidl jsem andla silného vola-

jícího hlasem velkým : Kdo jest hoden o-

tevíti knihu a rozlomiti peeti její? A
nemohl žádný ani na nebi ani na zemi
ani pod zemí otevití knihu ani v ni na-

hlédnouti. A já plakal velmi, že není na-

lezen žádný, kdoby hoden byl otevití

knihu ani v ni nahlednouti " (Zjev. 5,

1 - 40 Jako zavená kniha jest nám bytost

Boží, a at hledíme ji otevití a v ni na-

hlednouti, at touha naše v náek a plá
pejde, ani vnitku ani zevnitku té knihy,

Boha ani ve skutcích ani v bytosti jeho

nepoznáme, jak ho poznati toužíme.

Tak jest lovk stvoen pro poznání

plné a svrchované pravdy a pedce by se

oddal sebe bedlivjšímu namáhání, by byl

veleduchem, pravdy ve svém život nikdy
nedostihne.

Odkud pak tato nepekonatelná usta-

viná nemožnost. Jest snad vinno nedosta-

tené zízení lidské spolenosti? Nikoliv.

Mysli si lidi sebe moudejší, jejich zízení

a ústavy sebe dokonalejší, nevymyslíš spo-

lenosti, jež by rozumu vše poskytla co

poznati mže a chce.

Aneb jest snad vina na lovku ? Jsou

snad vinny jeho nestálé zadosti, aneb slepá

moc jeho náruživostiV Ci pochází to od-

tud, že cítí svou mdlobu poznati a ucho-

piti se pravdy? Ani to ne l namáhání
lovka nejnadaujšího tou nemožností vždy

zmaeno bude. Jsoutó zákony pírody t;t

kové, že lovk zde nikdy nepekroí pro-

pasti, jež ho od pravdy dlí.

Což teprv íci o milionech duší, je

;

rozžehnavše se se svtem a mladikém
vku, k životu duchovnímu ani nepro

citly?
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Pro každého, kdo v nesmrtelnost duše
neví, jest tento zjev nerozluštitelnou há-

dankou. Kdežto všeliký tvor, živoich a

rostlina, nutností pírody, cíle svého, prož
od pvodce svého stvoen jest, dochází,

kdežto všude v pírod vlastnosti tvor,
prostedky, jimiž vládnou, s cílem jim vy-
tknutým v úplné shod jsou, jest lovka
ten jediný v úplné protiv k tomuto vše-

obecnému zákonu. JestiC mu pistvoen
zvláštní schop, rozum, jímž pravdu po-

znati a v ní se pokochati chce, a ten ne-

má, pes vši svou nepekonatelnou touhu,
pese všechen pirozený smr svých schop-
ností, pro vyšší vli jeho vli protivnou,
nesmírné pravdy na svt nikdy jasn po-

znati. A jiného života ženní? V tom jest

odpor, jenž základním pojmm rozumu
se píí.

Touha po poznání náleží k základním
vlastnostem naší duše a jest s ní úpln
srostlá. Píina, pvod její jest ten, jenž
duši stvoil, Bh, a Bh nemže klamati.
Kdož by mohl pochopiti, že Bh stvoil
lovka s nepekonatelnou, bolestnou, ne-
smrtelnou touhou po jistém cíli a pak jej

odsoudil, aby té touhy nikdy nenasytil,

toho cíle nikdy nedosáhl?
Avšak Bh lovka k této muce ne-

odsoudil. Této pirozené touze musí býti

vyhovno; jeli pak to v tomto život ne-

možno, není tento život posledním naším
cílem, nýbrž musí býti život jiný, neboli

lovk musí býti nesmrtelný.
Tento soud vynese rozum pokaždé-,

když nkterou schopnost duše pozorn
obádá.

Srdce lidské hledá zde nesmírného
štstí, ale nenalézá ho. Taž se milion,
jižto zde na svt žili, co chtli a po em
toužili, taž se sebe samého, polož ucho
své na svoje vlastní srdce a poslechni, co
chce, po em touží a odpoví ti: po bla-

ženosti; „Blaženi chceme býti všeci, ne-

šastni nechceme býti aniž chtíti mžeme."
(Aug. de Trin. XIII, 4.) Každý lovk
pátrající po tom, co jeho vlí hýbá, nutn
nalezne touhu po blaženosti,

y V lovku jsou protivné proudy, ná-
klonnosti, jež se spolu srážejí. Jsout v nm
náklonnosti vznešené, rozumem osvícené,
s ádem od Boha ustanoveným shodné

;
jsou :

pak i náklonnosti nízké, slepé, jež lovka
od cíle odvracejí a nezdravým svým roz-

ilením ád od Boha ustanovený ruší.

Spiavedlivý se jim protiví. Ten touží po
blaženosti, a hledá jí po cestách svtlých

veden jsa láskou k dobrému. Zlý pak od-

poruje vlivu vyšších vloh duševních, po-

dávaje se tlesným chtím. Avšak a spra-

vedliví a híšníci po protivných cestách

kráejí, oba hledají blaženosti, ale žádný
jí nenachází Spravedlivý bojuje, trpí a

splácí svou vrnost ctnosti ustavinými
bolestnými obmi, jež mu ctnost až do
posledního okamžení života ukládá. Zlý
pak, jsa rozilen, a výitkami svdomí
hnten a v nadjech svých, bolestn zkla-

mán, ješt nešastnjší jest. Darmo hledá
také ubožák úlevy pro trápení své duše,

ana po Bohu volá a na tomto svt tu o

njakou hráz, tam o nic zavadí. Oba za-

koušejí pravdu slov sv. Augustina: Nepo-
kojné jest srdce naše, dokud v liohu ne-

odpoine.
Tyto rozliné cesty, na nichž lidé

rzným vlivm se poddávající, štstí hle-

dají, patrn ukazují, že tato touha po u-

stavinó, úplné lidské pirozenosti ve všech
kusech pimené blaženosti jest dílo toho,

jenž i piiozenos stvoil, Boha, a že ne-

nacházejíc zde na tomto svt ukojení, na
onom ho dojiti musí, že jsme tedy ne-

smrtelní. (Pokraování.)

Yeled. Pánu, Panu

Josefu Pohoelému,
rytíi ádu Božího hrobu, majiteli zlatého záslužného

kíže s korunou, osobnímu dkanu, k. a. a biskup-

skému notái, bisk. kons. radovi atd. atd., farái
v Nové Vsi u Kolína.

Na památku jeho osmdesátiletých narozenin,

slavených Jo. bezna J88o a knžských dru-

hotin, slavených 23. srpna I88d

.

I.

Byl as, náš kdy národ chuas pohoely

bídn živoil bez známek života,

smrtelná kdy schvátila jej dímota,

chrám kdy eských mus byl pust a osielý.

Hlouek téch, již za národ se nestydli —
dary nesli tam, kde chudá prázdnot >,

jiskry ducha tam, kde irá temnota :

z buditel tch byl i náš — Pohoelý.

Zavítala v luiiy eské zlatá vesna,

národ spící dávno probuzen již ze su i.

\

Poumlkly všech téch starých vštc hlasy,

Ty sám žiješ svží, — stare stríbrovlasý

!

Smrt na vky dncha Tvého neumoí,

nech na vky sláva Tvoje nepohoí

!
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11.

Zvony slavnostn sc rozzvuely

k prvé svaté mešní obti,

vnému již Bohu posvtí

zmužilý novoknéz — Pohoelý.

Mnoho zkušen, svtu odumelý
žádá spáse duší prospti,

neví, co jest tlu hovn
v pracích ducha nikdy neumdlelý.

V ruchu klopotném let pl sta mine,

k obti již kráí druhotinn,

povždy vrný církve, vlasti syn. —
Bojem, prací míil's ku pokojí,

v ráji nadhvézdném Té upokojí,

zvní slávou vnou Hospodin

!

Jos. V. Smlý.

O zízení arcijahenstvi a dkanství

v echách.

(Pokrao váuí.)

Území Žatecké dlilo se již za života

Kosoiova na pt okresv (regiones) ; „quippe
illa distinguitur provincia quinque regio-

nibus locorurn per compendia w Nebylo
tedy nesnázi a rozpak pi dleni arcija-

henstvi Žateckého na dkanáty, jichžto

pt se poítá. Sedlecko (provincia Sedlec

1165), nazvané pozdji Loketsko, tvoilo
na severozápadu hranici proti Chebsku,
které ješt v druhé polovici 11. století

odtrženo bylo od zem eské (J. 11. str.

217). Mezsko (1131) hraniilo na východ
a jihu s Plzeskem, na severu pak se Ža-
teckém a Sedleckém E,. 125 jmenuje se

Stíbro sídlem úad hradních, kdežto
okres jejich v ohledu církevním nazván
dkanátem Teplským (P. I. 2. str. 417).

Kadansko (1312) pijalo jméno své po hr.i-

du Kadani, pi kterém mli již r. 11 83
Johanité kostel s právem farním (parochia.

E-eg.) Osada Zlutická dosti záhy se pipo-
míná jakožto majetek kláštera Kladrub-
ského, avšak dkanát Zlutický zízen byl
tuším teprv pozdji spíše z .

sásti dkanátu
Žateckého nežli Plzeského (J. 11 str. 220,

Arcijahenstvi Blinskó dlilo se ve
14- století na dv dkanství, Litomické
na ti , ob pak arcijahenstvi obsahovala
celkem toliko ti župy : Litomickou, B-

linskou a Dínskou. (T. XXXIII. str.

174 nn.) Na základ starobylé župy (pro-

vincia Belinensis 993, 10.57) zízeno bylo

zprvu dkanství Blinsk a nedlouho po
tom i Ústecké., jehož obvod byl hranicí po-

litického okresu teprv snad mnohem po-

zdji, jakož písemné zmínky o tom djí
se až ve 13. století (P. L 2. str. 413).

Sousední arcijahenstvi Litomické sestá-

valo, jak již podotknuto, ze tí dkanství

:

Litomického, Lipského a Teboského.
Litomicko prostíralo se pvodn po obou
bezích eky Labe, piléhajíc na jihu k le-

vému behu Ohe. Kosmas zmiuje se o

hradu Vlastislavi, praví, že stál „in con-

finio duarum provinciarum Blina et Lu-

tomerici," což vedle Palackého (I. 2. str.

241) vykládati lze o hranicích arcijahen-

stvi, podle Tomka však dlužno^ tu mysliti

na sousedství dvou žup (T. XXX II. str.

231). Z toho vidno že politický okres Li-

tomický na dva dkanáty byl rozdlen;

Litomický a Tebenský. Na severovýchod

Litomicka stávalo od pradávna Dínsko,

které pvodn po obou bezích eky Labe
se rozkládalo a vlastním úadem hradským

bylo opateno (J. II. str. 264). Budiž nám
tuto dovoleno opt pronésti domnnku,
kterou hned z poátku jsme se netajili,

že totiž, jak se zdá, bývalo arcijahenstvi

Litomické prostrannjší, obsahujíc celé

Blinsko, Litomicko a Dínsko a že

teprv pozdji vznikla na tch místech dv
arcijahenstvi nedávno eená. Dínsko
postoupivši levý beh Labský dkanátu
Ústeckému, nazývalo se v ohledu církev-

ním dkanstvím Lipským (J. II. str. 265).

Ar3Íjahenství Boleslavské, jak jeví se

nám ve 14. století, liší se tuším od býva-

lého arcipryštství Boleslavského svými

hranicemi. Z panství Slavníkova pojalo

v n Libicko, jež pozdji slulo župou Ha-

vraskou (1228). Jakoby pak v náhradu za

to odstoupeno bylo okolí pozdjšího Jiín-

ska k arcijahenstvi Hradeckému. Ze sta-

robylé župy Pšovské rozkládající se nad

stokem Vltavy a Labe (J. II. str. 266 n.)

|

stálo se dkanství nazvané potom Mlnické.

\

Na východ odtud hledati dlužno župu Ka-

meneckou (provincia Kameneusis 1088) ja-

|
kož i dkanát toho jména. (P. I. 2. str.

i

411). Pokládáme-li dkanství Kamenecké
1

za jižní ás území starodávných Lemuzv ,*)

*) Tomek klade Lemuzy do Bliuska, opí-

j

raje se o dvody dosti závažné. XX.XIII. str

! 181 na.
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dlužno dkanát Jablonecký míti za severní
díl Lemuzska, i snad spíše župy Karae-
necké (J. II str. 264). Zitavsko poítalo
se za starodávna (965; k diecési Míšeské.
ást jeho pivtlena byla k echám za

krále Vratislava Li. a nazývala se Záhoš
(P. I. 2. str. 249). V ní pak zízeno bylo
dkanství Zilavske, které hledlo napotom
k biskupství Pražskému. Mimo to byl tu

ješt dkanát Mladoboleslavský, Turnov-
ský aHradištský. Velmi za t ikó pichází
nalézti historický podklad ke zízení práv
eených dkanství. Boleslavsko ovšem záhy
a astji se pipomíná (provincia Bolesla-
vensis, 1057) jakožto obvod znaného ú-

zemí avšak o ástech jeho v ohledu po-

litickém neiní se nikde ei. Hradišt
Mnichové (1177) klade Jireek (II. str

267) do Boleslavská. Msto to dalo jméno
dkanátu Hradišskému, podobn jako po
Turnov slul okres církevní dkanstvím
Turnovským.

Arcijahenství Hradecké pedilo ne-li
velikostí aspo potem dkanství nad
všechny kraje církevní v echách, dlíc
se za vku 14. ve 12 dekanátv. Okolí
Hradecké jsouc od starodávna zvláštní žu-
pou (T. XXXII. str. 336),^ stalo se zvlášt-
ním dkanstvím Hradeckým. Opono ja
kožto hrad (1068) a sted politického o-
kresu pipomíná se najisto r. 1130. Dka-
nát tuto zízený slul tuším teprv pozdji
Dobrušským. O Kladsku není pochybnosti,
že bývalo župou (provincia, 1093) pomezní
panství Slavníkova proti Polsku (981), ja-
kož pak pozdji stalo se v ohledu církev-
ním dvojím dkanstvím: Kladským a Broit-
movským (T. XXXII. str. 337,. Podobn
jako dkanát Chrudimský zízen na základ
župy téhož názvu, tak i tvrditi lze o d-
kanátu Mýtském, který se srovnával se žu-
pou Vratislavskou. (J. II. str. 28 n. T. 1. c)
Sousední župa Litomyšlská bývala mno-
hem prostrannjší, jak vidti z potu osad,
které e do ní kladou. Opíraje se o mnohá
svdectví písemná, pijímá slovutný Tomek
za jisté, že dva dkanáty k ní náležely,
totiž Polický a Lmidškrounský (T. XXXI l.

str. 338 nnj. Z nkterých zmínek o hradu
Miletínu dovozuje Jireek (II. str. 270), že
stávalo druhdy zvláštní župy uod horami
Krkonošskými, kterou Miletínskou zove.
V koninách tch zízen byl svého asu
dkanát Králové Dvorský. Bydžovsko kla-
deno bývá bu do župy Libickó (J. II.

str. 269), bu z dkanátu Bydžovského soudí
se na bývalou tam stávající župu (T.

XXXII. str. 339). Podobn na vahách jsou

mínní, zdali dkanát Kostelecký založen

byl ve hranicích bývalé župy ili nic.

Dkanát Jiínský piléhal k východní hra-

nici arcijahenství Boleslavského nad dka-
nátem Bydžovským. Do tch míst klade

Jireek (II. str. 270) župu Železnickou
Arcijahenství Kouimské skládalo se

ze šešti dkanství : Kouimsko jakožto poli-

tický okres v listinách nezídka se na-

skýtá. I hodilo s« pirozen za zv:ástní

dkanát. Obvod dkanství Kolínského po-

kládá Tomek (XXXII. str. 330 n.) za pi-
bližné meze bývalé župy Oldišské. Na
bezích stedního toku eky Sázavy pro-

stírala se župa Uetovská (1186) a území
její vyhlédnuto za dkanát Stépanovský

.

Želivsko jevící se r. 12^9 zvláštním okre-

sem politickým stalo se svého asu d-
kanstvím einským (T. XXXII. str. 331).

Župa áslavská (1130 pro rozsáhlost svou

a vzrstající poet obyvatel rozdlena byla

pozdji na dva dkanáty: áslavský a

Nmeckobrodský.
Bechyské arcijahenství rovnalo se

velikostí svou Hradeckému, potem však

dkanství nikoliv proto, že zajímalo kra-

jiny mén úrodné a nemnoho lidnaté na
jižní stran zem. Dkanát Bozen<ký zbu-

dovaný na základ stejnojmenné župy (r.

1056) piléhal k východní hranici arcija-

henství Plzeského a prostíral se až k eco
Vltav. Župa Práchenská (1045) mezovala

na severozápadu s dkanstvím Klatov-

ským a propjila místa dkanátu Pra-

chenskému. Župu Vltavskou na východ od

Bozeska pipomíná zakládací listina Vy-
šehradská z r. 1088; Chýnovskou a Dou-
dlebskou uvádí Kosmas pi popise panství

Slavníkova. Na místech jejich zízeny byly

ti dkanáty, nejinak jmenované : Vltavský,

Chýnovský a Doudlebský. Vrch Bechyský
a mnohé statky v jeho okolí náležely od

starodávna biskupm Pražským (T. XXXII.

|

str 476). V Bechyni bývalo druhdy sídlo

arciknze, akoli týž as hrad župní o

kesu politického, k nmuž hledla i Be-

chyn 7 Netolicích se pipomíná. Nebude
tedy za divno, že Kosmas zmiuje se o

žup Bechyské (provincia Bechiu *) a

*) Palacký L 2. str. 241 tvrdí, že Kosmas

slovem tím oznaiti chtl arehidiakonat Bechy-
ský, emuž odporuje Tomek XXXII. str. 231,

ka, kterak Kosmas myslil spíše na župu Ne-

tolickou, avšak pojmenoval ji podle sídla arci-

jaueuského, kterážto pro uéj bylo povstnjší,
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jinde opefc teme o žup Netolické (pro-
vincia Netolicensis 1228), kdežto pece obé
pvodn na jedno vycházelo a v ohledu
církevním dkanátem Bechyským slulo
Teprve ve 2. polovici 13. století, když
koupil král Otakar II. od biskupa horu
Bechyni, *.tala se sídlem úad hradních
a okres její zvláštní župou (r. 1283) Zbývá
ješt dkanství Volynské, o jehožto poli-
tickém základ nemže se nieho udati
pro nedostatek zpráv souasných.

Arcijahenství Pražské obsahovalo de-
set dekanátv. Ze župy Fražské povstaly
dv dkanství ; mstské a Oechovsk, jeli-
kož farní obvody v podhradí Pražském
podízeny byly v dob nám nepovdomé
zvláštnímu dkanovi, kdežto osady ven-
kovské téžejzupy tvoily pak dkanát 0-
echovský. Župa Vyšehradská (1134) na-
zývala se v ohledu církevním dkanátem
Ricamkým, župa Tetinská (r. 1088) dkan-
stvím Podbrdským, župa Deviská (r. i 1 35)
dkanátem Slánským. Mimo to náležely
k arcijahenství Pražskému následující d-
kanáty; Rakovnický, jejž Tomek XXXII.
str. 235 srovnává se župou Rokytenskou (?),
ipský nazvaný po staroslavné hoe Eipu,
Chluminský, který povstal dle domnní ze
župy Meziíské a Brandýský, o jehož zá-
kladu politickém nelze nic jistého stanovití.

(Dokonení.)

Podobenství, paraboly a bajky.

VIII.

Otrhanec, svtlo a tma.

Synek odešel z domova do svta
; odešel

všecek ist ošacen. Ale ve svt oddal se pro-
stopášné marnotratnosti. A tak se stalo, když
po letech se navracoval dom, že se navracoval
všecek otrhaný. Jak mohl tak rodim na oi
pijíti ? Toho sám se hrozil. Ale proto chránil

se ukázati se v dom rodi svých za dne, za
svtla. Cekal, až se setmí. Teprv ve tm vkroil
do píbytku otcovského. A nejinak než ve tm
chtl tam zstati. Tím více bál se, aby se ne-
rozsvítilo. A jak znamenal, že chtjí udélati

svtlo, hned zase ztratil se.

Tak práv kdo zle iní, kdo jsou celí zo-
haveni híchy a nepravostmi, bojí se toho svtla,
jež jest Ježíš Kristus. Jak opatrn vyhýbají se

chrámu Pán, slovu Božímu, sv. zpovdí! Jak
rychle hned pry se klidí, zaue-li se mluviti

neb isti o Bohu, o Kristu, o pokání, o od-

plat vné. Jak horliv vyhledávají spíše ta-

kových spoleností, takových knh a spis, kde
se zamluje pravda, kdež se mnoho lže o ná-

boženství, kdež se zlehuje ctnos, kdež se

chválí hích. Ale to všecko jest samá tma. Ve
tm chtjí býti, kdo zlé iní. „Milovali lidé

více tmu, než svtlo. u
Sv. Jan 3, 19.

Ptaí hnízdo.

Žáek Dobromil vyslídil ptaí hnízdo z vy-

líhlými mláaty. Sám jsa srdce dobrého byl

dalek toho, aby mladé ptáky zkazil. Melt i

v úmyslu svém, žádného dítte k nalezenému

hnízdu nevésti a žádnému ho neukazovati. Ale

pece nemohl se zdržeti, aby se nepochlubil

nejmilejšímu píteli svému mezi spolužáky, že

ví o ptákách. Ten to slyšel a již nedal Do-

bromilovi pokoje, až mu i ukázal hnízdo s ptá-

aty. A za krátko již o hnízd vdél pacholík

tetí, tvrtý, páty, až o mladých ptáatech se

dozvdl i pacholík známý zpustlý kazisvt. A
jak hrozn se zarazil Dobromil, a v jak ža-

lostivý dal se náek, kd\ž pišed po nkolika

dnech k hnízdu, nalezl je po zemi rozházené,

když spatil mláata všecka vybrána a zabitá,

a když vdl a slyšel staré vkol zoufale oble-

tující a nej truchlivjší zvuky vydávající. Teprv

pozd hoce toho želel, že hned prvnímu

spolužáku nezatajil tajemství svého o hnízd
ptaím. —

Podobné smutné následky bývají z pomluv

a z na cti utrhání. Žvá prostoeký ví o n-
jakém poklesku bližního svého. S\m suad ne-

chce mu škoditi, sám suad z poátku ani ne-

chce nikomu niehož zjeviti z toho, co ví chyb-

ného o bližním svém. Pece však nemže se

pemoci, aby nenapovdl brzy tomu, brzy ji-

nému dobrému píteli svému, že nco ví o

jistém muži neb o jisté žen neb o jistém mlá

denci neb o jisté pann neb o jistém úedníku
neb o jistém knzi neb o jisté jakékoliv osob.

Ale pak již nemá pokoje od tch ode všech,

jimž se byl tak vyzradil. Ti všickni již nepe-

stávají ho pemlouvati, na nj dorážeti, až jim

vyzradí všecko, co ví o tajném poklesku bliž-

ního svého. A že každý z nich zase nemže
mleti, roznáší se zlá povst dál a dál, až ji

zachytí nepítel pomlouvauého. A ten užije

vítané píležitosti, aby se pomstil tomu, jehož

nenávidí, aby ho pipravil o dobrou službu,

nebo aby zmail jeho ucházení se o njaký
úad, nebo aby roztrhl šastné manželství nebo

aby zkazil nastávající oddavky, nebo aby uškodil

požehnanému psobení horlivého pastýe du-

chovního. Odtud pak co pochází hokých zár-

mutk, co zoufalých nák vedoucích až k vraž-



405

dám a samovraždám, co zkázonosných pohor-

šení ! Jak musí pak býti tomu, jenž první mohl

zatajiti tajemství své, a nezatajil ho.

Chorý a zdravý.

lovka, jenž jest pln choroby, pln ran,

pln bolestí, nesmíš se nikde na tle ani dost

málo dotknouti. Dotkneš-li se kde i dost lehce

tla jeho, aneb pibližuješ-li se jen k nmu,
' jak hned syká, hned se zlobí, hned kií! Kdo

takovému mají sloužiti, jak se bojí, kdykoliv

mu mají ustýlati, kdykoliv ho mají zdvíhati,

kdykoliv ho mají pevádti, kdykoliv mu mají

pomáhati v pevlékání 1 Co tu bývá ze strany

nemocného na n utrhování se, co nadávání,
1 co i polikování. Ne, tak není potebí se báti,

kdykoliv se má zacházeti s lovkem zdravým.
1

Ten co si z toho dla, i poteseš-li mu rukou,

i vrazíš-li do nho, i šlápneš-li mu na nohu?
Co jest chorému nesnesitelné, to jest zdravé-

mu snesitelné. — Podobný ukazuje se nám roz-

díl mezi duchovní chorobou a mezi duchovním
zdravím, mezi svdomím zlým, híchy zranným
a mezi svdomím dobrým, istým. Je-li ti za-

cházeti a mluviti s takovým, jenž má zlé sv-
domí, nemžeš dost se chrániti, abys ho neu-

razil žádným slovem. Takový nemže vidti

dvou spolu rozprávjících, aby již se nejitil,

se netrápil podezením, že o nikom jiném le
o nm samém mluví, mluví zle a potupn. Ta
kový leká se každého svatého slova, každého

svatého píkladu jako žíravé tekutiny padající

na bolavá míáta híšného svdomí jeho. Tako-
vého nesmí potkati žádná potupa, žádná ne-

I hoda, žádné protivenství, aby již nebyl všecek

pomaten, aby si i nezoufal. Jak málo snese a

vydrží zlé svdomí. Ale co všecko snese a vy-

drží svdomí dobré; snese a vydrží, kdo jest

nevinný, ctnostný, svatý. Ten snese a usmívá
1 se pívtiv, i by se s ním mluvilo sebe spro-

stji ;
snese a mnoho se netrápí, by i he

byl tupen a pomlouván; snese a modlí se za

vrahy své, i když jest kamenován, i když jest

1 až do smrti muen a ubíjen, jak vidíme na sv.

i
Štpánu. Mohouté, kdo mají dobré svdomí, i

• v nejtžších protivenstvích tak setšiti: „ Jest-li

;

Bh s námi, kdo proti nám." ím. 8, 31. Ale

nikdo jiný, le Ježíš Kristus jest ten léka,

i

jenž tak duchovn zdravého iní každého Jemu
vrné se oddávajícího.

Švestky dobré a švestky padanky.
\

„Ale pohle ote!" zvolal Karlíek všecek

I potšen k otci svému, procházeje se s ním po

lisSí'

štpnici
;

„pohle, jak švestky již se zapalují,

jak modrají. A co jich bude! To jich letos

užijeme."

„Ne milé dít!" opravoval otec nezkuše-

ného synáka svého; „všech neužijeme. Ne
všecky švestky, co se modrají, jsou dobré,

k uzrání schopné ; mnoho jest mezi nimi ne-

dobrých, k uzrání zhola neschopných."

„A jak se to pozná" tázal se zvdavý
synáek, „které jsou dobré a které jsou ne-

dobré?"

„Te," dále vykládal otec, „k«ly jest ticho,

kdy švestkovými stromy se nehýbá, se to ne-

pozná; teprv se pozná, které švestky na stro-

m jsou dobré a které nedobré, jak se zdvihne

silný vítr, anebo jak se stromem siln zatese;

dobré na strome zstanou, ale nedobré spadají,

kterýmž se také íká padanky." A to také

hned otec silným zatesením nejbližšího stromu

potvrdil pacholíku, jenž smutn se díval na

množství nejedlých padanek pod stromem leží-

cích. Ale nemohl kesanský otec odejiti s sy-

nákem svým od spadaných padanek, aby mu
odtud nedal dobrého nauení.

„Tak jest to milý synu!*' do. ožil i s ná-

mi kesany. „Neví se, kdo mezi námi jsou ke-
sané dobí, a kdo nejsou, dokud jest ticho,

dokud se uezbouí vítr nepátelského brojení

proti církvi kesanské, anebo dokud duší ke-
sanskou velké nezatese pokušení. Kdo pak se

spouštjí kesanského náboženství svého, kato-

lické církve své, ti dokazují, že nedrželi pevné

vrou a láskou svou ua tom strom, jenž jest

Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus, že nejsou

le padankami. Ale ne padankami nýbrž ovo-

cem dobrým prokazují se ti kesané, kteíž

svou vrou, nadjí a láskou tak jsou sjednocení

s Ježíšem Kristem, že mohou pravdiv volatí

se sv. apoštolem Pavlem: „Kdož nás odlouí od

lásky Kristovy? zdali soužení? ili úzkost V

zdali hlad? ili nahota? zdali nebezpeenství?

ili protivenství? ili me ? Ale vtom ve všem

pemáháme pro toho, kterýž nás zamiloval.

Jist jsem zajisté, že ani smr, ani život, ani

andlé, ani knížatstva, ani mocnosti, ani vci
pítomné, ani budoucí, ani síla, ani výsos, ani

hlubokost, ani jiné stvoení nebude moci uás

odlouiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu

Ježíši, Pánu našem." Éím. 8, 35—39. — A
ím dít diahé, chceš vždy býti, padankou, ili

ovocem dobrým?"
„Ne, ote drahý! sliboval upímné smut-

uým pohledem na bídné padanky dojatý Karlí-

ek, „padankou nechci nikdy býti; chci býti

vždy jen dobrým ovocem na svatém strom naší

božské víry kesanské."
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Slunce, mraky a plody zemské.

Slunce a mraky mezi sebou se rozhnvaly,

tak že slunce nepestalo sice na zemi svítiti a

ji zahívati, ale mraky nechtly na zemi pou-

štéti vláhy své. A co tím nepátelstvím nejvíce

trplo, to byly plody na poli, kvtiny v za-

hradách, traviny na lukách. To všecko vi-
hled vadlo, chadlo, hynulo.

Hnvá-li se manžel s manželkou, u tel

svtský se spoluuitelem duchovním, kdo odtud

nejvtší berou zkázu duchovní, to jsou dítky.

Karel Otman.

KRONIKA.
Z Prahy. J. kníž. Milost nejdst. p.

arcibiskup ráil zvoliti si za generálního vikáe
vys. dst. p. Ant. Horu, ka novníka strážce u

sv. Víta; za kanclée k. a konsistoe vys. dst.

p. dr. Frant. Hrádka, kanovníka metrop. a d-
kana u sv. Apollináe, ostatní kons. rady ráil

v jejich úad potvrdili jakož i prosynodální

examinátory a rady arcid. soudu.

*—* Jeho kníž. Milost nejdst. p. arci-

biskup ráil se vera odebrati za píinou kon-

sekrace a inthronizace uejd. p. biskupa Bud-
jovickéko dr. Martina íhy do Budjovic.

*—* Pobožnost' 40-hodinná koná se do

7. záí u sv. Petra a Pavla na Vyšehrad, od

8.— 11. t. m. u Maltéz a od 12 -15. záí

u nejsv. Trojice v Podskalí.

* Svatojanský poutník. Ped nkolika
dny zemel ve \ šebíné ua Morav výmnká
Hromada, proslulý ve svém kraji poutník svato-

janský. Pišel do Prahy nejprve, když mu
bylo sotva dvacet let a od té doby rok co rok

putoval na Hradany k sv. Janu. Z Prahy pak

pinášel do svého kraje vedle spousty rozma-

nitých upomínek místopisných a j. knihy nej-

rznéjšího obsahu, od starých „Kvt" z let

tyicátých poínajíc až na uejnovjší obráz-

ková díla, která nkdy sotva v eských salo-

nech nacházíme. Celá ves chodila si je pak
k nmu vypjovat, a starý Hromada byl rád,

když to v jeho vsi vypadalo „uenji" nežli

v osadách sousedních. A když nastaly loského
roku vlaky divadelní, byl v Praze tikrát. Prahu
znal podle toho ovšem náramné dobe, a tak

mnohý mstský ptáek, který si myslil, že chytil

venkovského hejla, se pi nm dkladn na-

pálil. Jeden podobný kousek svdí o zname-

nité odvaze tohoto staeka. Pe nkolika lety

odjíždl také z pouti dom. Na nádraží jpšt

popil a pojedl, naež chtl platit a vstoupil do

vagonu. Dal sklepníkovi ptku a žádal nazpt

;

le sklepník hledal v kapsái „drobné" tak

zdlouhavé, jakoby ml zrovna na strýka Hro-
madu namíeno, že musí vlak zmeškat; nebo
zvonilo se již po druhé. Strýek se však nedal

mý.it; sebral svou „kabelu," a žádal sklepníka,

aby šel s ním na perron a tam mu doplatil.

Le i tu sklepník poád se v drobných míchal

nadarmo. Byl již nejvyšší as. Strýek myslí

:

buto zmeškám anebo pozbudu ptky. V tom

však napadla mu šastná myšléuka Popadl
sklepníka nic netušícího za límec, vhodil ho —
do vagonu, sám skoil za ním a za ohromného
smíchu cestujících kouduktor bouchl za nimi

dvemi. „Vil budete mít dost asu na prom-
nní" — pravil pak k dlouhavému sklepníkovi

ve vagon; a kdykoli potom doma historii tuto

vypravoval, dokládal: „A. jak m eše pkné
prosil, abych ho nevzal s sebú až k nám, do

Moravy h
*—* Slavnost' jubilejní za píinou sto-

leté památky zízení biskupské stolice v Bu-

djovicích. Nejdst. konsisto Budjovická o-

zuamuje : Vznešenost a dležitost úadu biskup-

ského byla po všecky vky píinou, že zízení

nové díecése pokládáno v církvi katolické za

velikou milost boží lidu vícímu prokázanou,

že událost taková oslavována zvláštními pobož-

nostmi a dobrými skutky na podkováuí Bohu

a ku vzdlání lidu kesanského. A nejen za-

ložení biskupského sídla, ale i šastné trvání

jeho za delší adu let, zejména když doplnno
celé století, oslavuje se vdn jubilejními slav-

nost i i a pobožnostmi. Ponvadž biskupství

Budjovické založeno a platn v život uvedeno

jest v tyto doby roku 1785., shoduje se s cír-

kevní praxí, aby v diecési zachován byl chva-

litebný obyej zbožné slavnosti jubilejní. Aby
se jubilejní slavnost stoleté památky na zízení

biskupského sídla Budjovického v celé diecési

svorn konala, ustanovuje se k ní slavný svá-

tek andl strážných dne 6. záí, a naizuje

se, aby toho dne ve všech kostelích farních a

klášterních služby boží co nejslavnji se konaly,

slavným „Te Djurn" se dokonaly a vící lid

aby pimeným té slavnosti kázáním pouen a

povzbuzen byl. Ku vtšímu ro zníce. íí zbožnosti

a horlivosti ráila Jeho Svatost papež L^v XI 11.

povoliti plnomocué odpustky všem, kdož by

v den slavnosti anebo v nkterý z následujících

po nm sedmi dn svátost pokáuí a oltání

hodné pijali, chrám kathedrální v Budjovicích

anebo svj farní navštívili a v nm se nábožn
pomodlili za svornost knížat kesanských, za

vyplenní blud, obrácení híšník a povýšení

sv. církve katolické.
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'"'—* Spolek SV. Josefa k podporování

svtského duchovenstva ve výslužb pro cír-

kevní provincii eskou v Praze (farní úad
svato- Haštalský). V loni pistoupilo 62 len a

letos již opt nových 62; poslední íslo len-
ské jest 622, po odrážce 87 zemelých a vy-

stouplých zbývá 535 skutených len
;
jmní

spolkové obnáší 11 1.000 zl. v státních úpisech,

a peusist jest 14, jenž podporu z pokladny

spolkové tvrtletn naped berou,

*—* Spolek Arimatejský pochoval v msíci
srpnu 117 chudých kesan v Praze; totiž

z obecné nemocnice 41, ze zemského blázince

28, z nemocnice Milosrdných bratí 10, z nemoc-
nice Milosrdných sester 35, a z umrlích kaplí

3; celkem letos již 866 osob. V tomto msíci
vzdává výbor spolkový díky za udlené milo-

dary okresním výborm v Trhových Svinech,

Horšov Týn, Jílovém, Neveklov, Královicích,

Tuškov, Žatci a Nepomuku.

Z Líbezníc. {Vyznáni viry.) Dojemný
obad církevní odbýval se v našem chrám
v úterý dne 4. srpna t. r. Byl jsem oitým
svdkem — pestoupení evangelíka na víru ka-

tolickou, a musím upímn doznati, že byl jsem
velice pohnut. Dav lidstva naplnil prostoru chrá-

movou, jsa dychtiv jak asi pestoupení ono vy-

padne. Pevným zvuným hlasem etl ped oltá-

em sv. Martina vyznání víry — po kterémž

byl pijat do církve svaté. A hle - píklad
jeden nezstal osamoceným. Neuplynul ješt ani

týden, když opt v nedli, dne 9. srpna jiný

mu?, jménem Serák na víru naši pestoupil a

to nejen sám, nýbrž celá Serákova rodina.

Oveky Pán množí se, by sím neznabožství

rozsévané od nepátel bujelo, pece dojde ko
nen na slova Spasitelova: „A bude jeden

ovinec a jeden pastý."

Z Nmecka. (Nedélni klid.) K podntu
íšského kanclée sejde se anketu, která má
pronésti náhledy své, poteben-li a možný-li

klid nedlní. Nedávno uveejnily listy nmecké
výnos ministerstva, v nmž obsaženy jsou otázky,

jichž zodpovídáním má býti osvtleno, v jakém
rozsahu dlníci v nedli a ve svátek skuten
jsou zamstnáni a pak, zda-li a jak dalece mo-
hla by se práce tato obmeziti, aby neuškodilo

se ani dlníkm snížením platu ani továrníkm.
Na základ tchto otázek budou úady vyslý-

chati podnikatele i dlníky, a sice nejdív pí-

semn, potom ústn. Do dne 15. íjna t. r. má
býti všechen zpsobem tímto sebraný materiál

zaslán do Berlína, kdež se rozhodne na jeho

základ, bude-li teba ve smru tom ljakých
opatení zákonodárných.

Z íma. (Laskavost sv. Otce.) Ped n-

jakým asem podstoupily z Uher dv ženy a

ti dívky, z nichž jedna slepá, pout do íma
a do Lúrdu — pšky. Akoliv jen jedna z nich

nco málo nmecky umla, dorazily šastné do

íma, kde i sv. Otcem laskav v jedné audienci

byly pijaty. Tlumoníkem byl papežský sluha,

který maarsky umí. Papež se poutnic vyptával,

kterak se jim cestou dailo, a udliv jim svého

požehnání, obdail je i penzi na cestu ; záro-

ve jim uložil, by zpátky z Lúrd opt pišly,

což tyto uiniti neo meškaly. I podruhé pomocí

tlumoníka s nimi laskavé rozmlouval a optné
penzi obdail.

Z Tonkínu. (Katolití misionái zavraž-

dni.) Dle zpráv biskupa Pugiuiera z Tonkínu

ze dne 22. kvtna, zemel jeden z tamjších

kat. misioná hroznou smrtí mueuickou. Byl

totiž za živa pochován, a to hlavou dol; nohy

vynívaly z hrobu až po kolena, na nž pi-

pevnn nápis v ei ínské : „ Tak má býti za-

cházeno s knžími nepravého náboženství." Kro-

m toho zemelo ješt nkolik misioná smrtí

muennickou. To vše se stalo v dob váleného

pimí.

Literární oznamovatel.

*—* „Posvátná kazatelna/1 asopis kaza-

telský, vykazuje v roníku srpnovém, záijovém

a íjnovém rzná kázaní na nedle a svátky po

sv. Duchu, píležitostná, jubilejní a jiná. V ro-
níku XXI

,
který se práv ukonil, bylo 140

kázaní a výklad nedlních, 43 kázaní a vý-

klad sváteních a 39 eí píležitostných, o

kterých pracovalo 40 kazatel.
*—* „Národní báchorky a povsti" od

Boženy Nmcové. Páté, illustrované vydání.

V Praze nákladem knihkupectví J. L. Kobra.

Sešit 3. Cena 36 kr.

*— * „esko- Moravská Kronika" dospla

k sešitu 74., \e kterém se pojednává a pano-

vání Ferdinanda II. a kde nalézti lze rejstík

celé knihy tvrté.
*—* „ Ústední knihovna" vykazuje v seš.

173—174 Aischylovu tragedii „Prometheyx,'

kterou z etiny peložil Václav Nebeský, v se-

šitech 175—177 povídku od Fraut. Pravdy

„Matka študent" a v seš. 178. povídku z e

pursko -albánského života od Leontva pod jmé-

nem: „Pembe" kterou peložil z ruštiny Alois

Unzeitig. Knihovna tato se vydává jak známo

nákladem Kobrovým.
*— * „Škola božského Srdce PáatÁ vy-

kazuje v ís. 9. ro. XIX. tento obsah : K pouti

Cyrillo-Methodéjské. (Báse.) — Nejsvtjší
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Srdce Ježíšovo — výborný lék pro nás chorý

svt. (Pokr.) — Nkolik úvah o modlitb. —
Láska svatých k božskému Srdci Pán. (Pokr.)

— Kdo má asté, nynjší sebevraždy na sv-
domí? (Pokr.) — Blahoslavená Angelina. —
Katolití misionái v Africe. (Pokr.) — Písná
kapitola. — Musel na to sekerou. — Zprávy.
— Milodary božského Srdce Pán. — Cesty

Boží. — V msíci záí modleme se za ehol-

níky a eholnice. — Zvláštní úmysly.
*— * „Andl /Strážný," . 9. následujícího

obsahu : O andílku strážném. — 26. srpen

v roce 1278. — Chléb. — Rigi. — Pojte
ke mn sklíení. — Nco o ptácích stéhova-

vých. — V den svatého Cyrilla a Methodje.
— Hospodyka. — P. Pavel Kížkovský. —
Co nám vypravuje kvíti ? — Milé dítky !

—
Hádanky.

*—* „Kvty Mariánské" ro. II. ís. 8.

následujícího obsahu : Z jara v lese. — Panna

Maria a nejsv. Svátost oltání. — Krtiny. —
Maria, hvzdo ranní, oroduj za nás ! — Zprávy.

— Seznam úastníkv a osob živých i ze-

melých.
*—* „Hlídka literární" (Zprávy apoštol,

tisku), . 9 , obsahu rozmanitého.
*—* V. Kosmákových „Sebraných spis"

dílu II. sešit 17.—20., obsahující povídku

• Eugenie ást II. („Zábavné bibliotéky" dílo

84.) Cena 45 kr.

*—* Alf. Rodrigueza „ Cviba v dokona-

losti kesanské." Knihy II. sešit 6. Stran 64.

Krámská cena 16 kr. („Ascetické bibliotéky u

dílo 14.)
*_* „Obzor" ro. VIII ís 16. a 17.

má tento obsah : Uenost a moderní filosofie.

Podává dr. J. Pospíšil. Nkolik úvah jubilejních.

Podává VI. Šastný. (Pokra.) Modlitba kn sv.

patronm zem eské. Podává Jaromír Chod.

Ddeek. Vzpomínka Jana Heuslera. Neodvislý

parasita Napsal Enrico Castelnuovo. Pel. Alois

Koudelka. Cesta ke klidu. Povídka Václava

Kosmáka (Pokra.) Z bpsed venkovských od

Frant. Stránecké. (Dokonení.) Obzor literární.

Idylly utrpení a bídy. (V. Vítzný.)
*—* V knhkupectví Steinhauserovu lze

dostati zdailou podobiznu J. kníž. Mil. nejd.

p. arcibiskupa.

Osobní vstník duchovenský.

V íircibiskupst ví Priizském

Jmenován jest

:

p. Ondej Kóstler, far. na Andlské Hoe (Engel-

haus), jmenován k. arcib. notáem.

Ustanoveni jsou

:

p. Jan Gans, dos. katech, v Libenau, za far.

v Lobsu;

p. Ant. Šindelá, koop. u sv. Havla v Praze,

za osobn. kapl. v Zlonicích:

p. Karel Vondruška, katech, v Žižkov, za

koop. u sv. Havla v Praze;

p. Václ. Smetana, kapl. Minický, za Vaniši-

anského fundatistu v Sedlci
;

p. Jos. Vrba, zat. kapl. Hrozntinský, za II.

kapl. v Minicích;

p. Frant. Smola, novosv., za zatímn. kapl. v

Hrozntín (Lichtenstadt)
;

p. Ferd. Boický, kapl. v St. Sedli šti, za koop.

na Zbraslavi

;

p. Boh. Dvoák, novosv., za kapl. v Starém

Sedlišti

;

p. Václ. Zimmermann, novosv., za koop. v

Prici

;

p. Václ. Lefler, novosv., za kapl. v Jesenici

;

p. Eman. Žák, novosv., za koop. ve Vodolce

;

p. Frant. Vacek, kapl. Smíchovský, za koop.

v Bubeni;
p. Vine. Švehla, kapl. ve Falknov, za kapl.

na Smíchov

;

p. Frant. Blá, kapl. Naeradský, [za zatímn.

katech, pi msC. škole pro chlapce jna

Smíchov

;

p Jos. Moldan, novosv., za kapl. v Naeradci

;

p. Julius Kotrba, admin. Nebanický, za katech,

v Chebu

;

p. Frant. Zalabák, katech, pi méšf. školách

Smíchovských, za admin. v Oráov.
V biskupství Králové-Hradeckém.

V Pánu zesnuli :

p. Dominik Faltus, far. Rohozenský na odp .
a fundatista v Trpín, 10. srpna 1885, (nar.

2. bezna 1835 v Sukovicích, vysv. 25.

ervence 1860)

;

P. Raym. Kesan, z . sv. Ben., b. notá,

duehov. správce v Metlianech, 19. srpna

1885, (nar. 23. íjna 1817 v Týnci, vysv.

31. ervence 1843);

p. Klem. Finger, vik. sekret, a far. ve Velkém

Uín, 19. srpna 1885, (nar. 13 dubna

1821 v Kumstaté, vysv. 25. ervence 1 84*))

.

Ustanoveni jsou:

p. Jos. Vloek, admin ,
za far. v Trhové Ka-

menici
;

p. Frant. Macháek, katech. mšC škol v á-
slavi, za far. ve Veštov.

Uprázdnná místa:

Nový Bydžov, dkanství patr. Jej. cis. Veli-

enství Alžbty, císaovny a královny eské,

od 13. srpna 1885;

Velký Uin, fara patr. p. barona Hupmanna.

od 20. srpna t. r.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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eci k mládeži.
Sestavil J. Ježek.

Na poátku školního roku.

Jako vždy poátkem roku školního,

tak i letos byl yám j. dr. pedítán disci •

plinární ád. Rád ten v každém ohledu

právn platným jesti, vy pak, jinoši, jste

ve svdomí zavázáni jím se spravovati.

Zmínný ád týká se vás všech stejn bez

ohledu na stav, na zámožnost rodi va-

; šich aneb bez ohledu na jiné pomry a

f okolnosti spoleenské, v nichž žijete. Rád
ten jest spravedlivý, nebo neukládá ni-

eho, co by fysicky neb mravn nemož-
ným bylo

;
jest i moudrý, jelikož vás ku

pravé vzdlanosti a pravou osvtou i ke
skutené blaženosti dovósti se snaží. Rád
ten jak vám as známo pochodí od ádné,
zákonodárné moci, jest vydán i opaten
autoritou státních úad, jimž písluší

bdíti nad tím, aby bedliv vámi šeten a
zachován byl. Nad to byl vám všem disci-

plinární ád náležit prohlášen, a pokud
toho poteba se vidla i ádn a srozumi-
teln vysvtlen, objasnn. Neopomenuto
tudíž nieho, oho teba, aby vám ozná-
mené zákony školní za právn platný u-

znány a vámi zachovány býti mohly.
Rovnž každý z vás pi užívání rozu-

mu jest ; i nejmladší mezi vámi vyspli
i' již pece v léta rozeznávací, tak že po-
dobn vázáni jsou všemi naízeními, ovšem

, pokud tato k útlému jich vku piléhají.

Nad to pak nikdo z vás nebyl donucen
,
na ústav náš vstoupiti; že i dobrovoln
sami jste se pihlásili ke studiím na ue-
lišti zdejším, již tím dali jste na jevo, že
ochotni jste podíditi se všem daným na-

ízením a ustanovením. Z toho, c«> dosud
povdno, zejmo tudíž, že svatou povin-
ností vaší jesti ádem kázeským ve všem
se íditi, že ústav náš šetení ádu toho
právem od vás mže žádati a že pedsta-
vení vaši (editel i uitelé) všelikému zá-

kon školních rušení všemožn se vzpírati

a jemu pítrž initi mohou, ba mají. Zdali
veškerým povinnostem svým skutené do-

stojíte, zda skuten po zákonu vésti si

budete, zda svým pedstaveným nikdy pí-
iny ku stížnostem aneb k zakroení proti

nezákonnostem nedáte, to jest pi vás, to

na vás záleží. Já náboženský rádce váš i

uitel radím vám upímn : ite se bedliv
školním ádem kázeským nejen pro strach

neb pro zalíbení se komukoli, neb z hmot-
ných pouze ohled, ze zisku, který vám
z plnní ádu asem vyplyne, nýbrž bu-
tež plniteli zákona pro svdomí. Zevnjší
toliko zákonností, pouhým souhlasem úkonu
vnjšího se zákonem, nenabývá skutek náš
pravé, mravní ceny aniž lovk takto ku
šlechetné povaze dospívá. Rozveme v
dnešní úvaze zevrubnji myšlenka tuto

objasnním pomru zákon ku mravm ili

zákonnosti ku mravnosti.

Pojednáni.

Každému z vás jde na um, že záko-

nové, sebe dokonalejší, že zákonodárná neb
výkonná moc, sebe bedlivjší, sebe obe-

zetnjší a v platnost uvádní zákon sebe

písnjší, sami sebou mravnost vyvoditi

s to nejsou. Zejmý toho dkaz podávají

nám djiny, zejména djiny starovkých
národ pohanských. Ci nemli Ciiané,

Peršané, Indové, Egypané, Rekové a Rí
mané zákonodárc výborných? i není

právo ímské na mnoze až dosud praine-

26
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nem právnictví moderního? Ci suad ne-

bývali zákonové u pohanských národ
písn v život uvádni ? — Ba až píliš

písn, až tyransky. Snad nedostávalo se

zmínným národm pohanským ducha zá-

konnosti, legality? Naopak, výše uvedení
národové byli, abych tak ekl, zákonnost
sama. Hmotná moc svtská ' byla vše,

mravní pak a duševní — niím. Známo
však, že v povaze hmotné moci jest stálá

snaha vše vkol, pokud lze, sob pisp-
sobiti, podrobiti, ujamiti ; ím kdo opa-

ten mocí hrubší, surovjší, tím pánovitj-
ším, nedvivjším, tím úzkostlivjším a

žárlivjším, tím v pikazování a zakazo
vání bývá bezohlednjším a nešetrnjším.
Ale mravnost nezavládne ve spolenosti,

jež bývá spravována surovou toliko mocí.

Rím za vlády Oaesar byl pramenem zá-

konv, byl vzorem legality a zárove ba-

hniskem i nemravnosti. Djepisci ímští
dsný podávají nám obraz tehdejších po-

mr spoleenských v a apoštol Pán sv.

Pavel v 1. listu k ímanm 1, 28 takto

o vci tese pronáší: „Jelikož nedbali (po

hanó), aby Boha v známosti mli, vydal
je Bh v pevrácený smysl

,
aby inili, co

se nesluší, jsouce plni vší nepravosti, zlo-

sti, smilstva, lakomství, nešlechetnosti, plni

závisti, vraždy, sváru, lsti, šibalství; po
mlouvai, utrhai, Bohu nenávidní, han-
liví, pyšní, nadutí, nalezai zlých (pohor-

šlivých) vcí, rodi neposlušní, nemoudí,
rozpustilí, nelaskaví, rušitelé smluv, nemi-
losrdní: kteížto poznavše spravedlnost

Boží, neporozumli, že kdo takové vci
iní, hodni jsou smrti: a netoliko kdo je

iní, ale také kdo inícím povolují." A
která zla takové kleslosti mravní hlavní

píina? Apoštol sám na otázku tu odpo-
vídá ka: „Zmnili pravdu Boží v lež a

klanli se i sloužili stvoení radji nežli

Stvoiteli, protož vydal je Bh v žádosti

ohavné." A jakož mohouce poznati Boha
nepoznali jej a poznavše snad, neoslavo-

vali jako Boha, aniž mu dkovali, marni
uinni jsóu v myšleních svých a zatmíno
jest nemoudré srdce jejich, tak že pravíce

býti sebe moudrými, blázny uinni jsou.

I národ israelský chlubil se po právu
zákony velevznešenými, o nichž vil, že

Bohem samým zjeveny jsou. Rovnž není

neznámo, jak pední strana židovská, Fa-
riseovó pro zevrubné zachování všech zá-

kon horlili
;
jejich zákonnost zabíhala až

do krajnosti a lichého puntikáství. A
tato farisejská legalita byla vlastn jen

rouškou ukrývající zpuchelos a hnilobu
hrobovou. „Není spravedlivého žádného,"
dí o nich Písmo sv., „hrob otevený jest

hrdlo jejich, ústa hokostí a pokrytstvím
oplývají." Z toho jde, že zákony sebe lepší

a zákonnost sebe písnjší samy v sob
mravnost zpsobiti nemohou. Naopak zá-

kon o sob dává v jistém ohledu podnt
ke konání zla, tedy ku híchu Ne že by
sám zlem byl aneb úinnou píinou hí-
chu a tudíž sám híchem, nýbrž lovk
by asto híchu ani nepoznával, kdyby
zákonu podízen nebyl, o žádosti zlé by
nevdl, kdyby zákon neíkal : „Nepo-
žádáš! 4 Hích tedy bóe píinu ze zlé

žádostivosti probuzené zákazem, jímž naše

žádostivost zlá podncována bývá. Bez zá-

kona hích mrtev jest, t. j. lovk si není

vdom pestupku jako spáchaného híchu

;

teprv daným pikázáním ožije hích a tak

pikázaní, zákon, jenž bývá dán ku sta-

novení mravnosti, stává se mnohdy podn-
tem híchu, bývá píinou ztráty života

mravného, i snad nebývá pi nás, že

práv toho, co nám se zakazuje, nejvíce

žádáme a naopak všemu, co se nám po-

rouí, rozhodn se vzpíráme? — Rozum,
vle naše schvaluje zákon a vzpírá se i-
nm zlým, ale pes všecko vzpeování se

podmanna asto bývá vle žádostivostí

zlou a klopotá ku páchaní zla. Jestli to,

eho nechceme, pece iníme, pisvdu-
jeme zákonu, že dobrý jest

;
tedy ne již

rozum a vle naše iní zlo ale pebývající
v nás ku zlu, ku pestupování zákona ná-

klonnosf, popuzena takoka a dráždna zá-

konem. Duch sice hotov jest plniti dobro,

ale tlo mdlé, slabé.

Kdo nás tedy vysvobodí od zlé žádo-

stivosti, jež na mnoze vládne nad vlí,

nad rozumem naším? — Zákon? — Niko-

liv: zákon poizuje sice, co initi, ale

vnitní, svrchovan potebné síly k doko-

nalému, všestrannému, dobrovolnému a ra-

dostnému plnní neskytá aniž pak s to

jest híšného stavu, v nmž od narození

se nacházíme, opraviti a v stav pravé, do-

konalé mravnosti nás postaviti. Bez mi-

losti Boží, bez víry, bez náboženství lo-
vk ani zákona dle litery dokonale neza-

chovává, tím mén pak možno, aby za-

chovávání to, pokud se dje, ze vnitrního

zalíbení, ze vnitní lásky a píchylnosti

k dobru a obzvlášt z lásky k Bohu se

dálo. Tou mrou nenalézá se mravnosf
v duchu lovka, jenž z pohnutek bu
bázn neb svtské jakési nadje plní zá-
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kon, nýbrž mravnost pouze vn se mu
jako pilípá a tudíž lovk ten ani ctnostný
zván ani za takového, jakým vpravd
není, považován býti nemže. Kdo však
vrou v Boha, kdo náboženstvím osvícen

a veden bývá, ten, jak Písmo sv. dí, není

pod literou zákona, ponvadž jej chrání

milost Boží, aby nad ním hích vbec
neopanovaí. Zákon života v Kristu a podle

Krista vysvobozuje jej od otroctví i od
zákona híchu. — Co nemožno zákonu lid-

skému, jenžto mdlý jest, pro náchylnost ku
híchu, kteráž jest v nás, pro žádostivost

zlou, iní Bh v nás možným skrze mi-
lost, kteráž bývá nám dána vrou, nábo-
ženstvím. Kdyby tudíž víra a náboženství
pravé všude byly poznávány a zachová-
vány, kdyby v každém srdci Kristus, t. j*

pravá zbožnost vládla, nebylo by písných
zákon a pokut svtské moci vbec ani

teba. Než ideál tento nebyl nikdy a ne-

bude nikdy zcela uskutenn. Kdekoli žiji

lidé ve spolenosti, zejména lidé rozumu
obmezenóho i lidé rozliných povah a

zvyk; tam jist nebude se nedostávati
tch, kteí dobrovoln málo dobrého by
psobili, ba naopak kteí by všelikým zp-
sobem i nezpsobem svým byli na škodu
celku dotýné spolenosti, kdyby zevnjší
autorita zákony svými od zlého takoka jich

neodtrhovala a pokutami hrozíc na uzd
jich nedržela. Všeliká moc pouze vnjší
nestaí však k docílení pravé, vnitní
mravnosti a jí podmínného dokonalého
zevnjšího poádku a blaha : proto každé-
mu státu, každé spolenosti, každému ú-

stavu, tedy i nám na nejvýš teba jesti

pstování víry, svdomitosti, zkrátka ná-

boženství.

„Bratí!" volá apoštol, „duchem chote
a žádosti tla i híchu nevykonáte; ovoce
pak ducha Kristova jsou všeliké ctnosti a

proti tm není zákon." V Kristu Ježíši

ani židovská zákonnost, pouze zevnjší
jsouc, nic neplatí ani pohanská ani jaká-

koli jiná, tedy ani školní, ale nové stvo-

ení, t. j. vnitní dle Krista spoádaný lo-
vk. A k tomu vám dopomáhej Bh Otec,

Syn i Duch svatý. Amen.

V den svatého Václava.

Roku 9^3 po Kristu, hrozila zkázo-

noshá válka naší milé vlasti, ueská zem
nebyla tehdy ješt soustedna pod jedním
žezlemi, nýbrž vládl tu mimo pražského
vévodu Radslav, kníže zlický, jehož staro-

dávné sídlo bývalo v Libici nad Cidlinou,

pod jehož moc spadalo území táhnoucí ne

od Krkonoš po východní stran Cech až

k Šumav. Radslav byl nepítelem vévody
eského ; i vytáhl proti nmu se silným
vojskem do pole, chtje ho pokoili a Q

zemi oloupiti. Jako za parna ervencového,
když dsné chmury ukážou se na obloze,

velky kolem své královny rychle se shro-

maždují, tak shromáždil se vrný eský
lid v dob nebezpeí kolem vládce svého,

pamtliv své písahy, vrnosti a lásky

k zákonnitétnu panovníku. Ob vojska

setkala se u Stolmíe v kraji kouimském.
Jako dsná mrana, vštící brzkou zhoul u.

stály proti sob etné voje nepátelské.

Již, již krváceti mla velkými ranami
drahá zem eská, již již trhati chtl ji

nepítel zpupný, ctižádostivý. Tlumené
ticho zdálo se, že jest pedehrou veliké

boue !
— Než hle, co se to dje V Tam

vyjíždí z tábora vévodského na bujném
oi vojevdce a jemu vstíc cválá nepítel
Radslav. Divná, neobyejná zvst šíí se

mezi vojskem; vévoda nechce, aby zem
eská byla pustošena, nechce aby tisícero

rodin osielo, nýbrž sebe za cbt podává,

sám jediný hodlá s vdcem nepátelským
podstoupiti boj za všecky. Již jsou si na
blízku. Tu volá vévoda Radslavu vstíc :

„Jsi-li žádostiv knížetství mého, pro kr-

váceti má tento ubohý lid náš, jemuž
chceš panovati? Ját krve lidu tvého ne-

žádám. Chcešli však stj co stj váli ti

se mnou, nuže mne samého pemoz a pak
panuj nad mým lidem nade vším

;
pe-

mohu-li však já tebe, tedy všickni tvoji

stantež se lidem mým. tf S radostí Radslav
nadutý pijal toto vyzvání, doufaje pevn,
že zvítzí Jak skoní boj ? Komu as bude
štstí páti? Soupei rozjeli se proti sob
a již k sob dojíždjí. Však hle! co vidím ?

Vidím odbojníka Radslava, z jehož oí ješt
ped chvílí blesky hnvu sršely, vidím jej,

an s kon rychle seskoiv na kolena padá
a za odpuštní i mír prosí vévodu, jenž

stojí ped ním oslnný nebeskou záí s dv-
ma andly po boku, kteí proti zpupnému
Radslavovi mee tasí. Nepátelství ustu-

puje pátelství, spor koní obejmutím a

ve vojšt ozývá se jásot a ples; místo krve

inou slzy radosti.

A nyní ptám se vás, j. dr.. kdo že

byl onen mírumilovný vládce, kdo onen
vévoda, za njž samo nebe bojovalo ? —
Ve tvái i nej menšího z vás tu zeteln,
že to okrasa naší vlasti, chlouba národa

2b*
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eského, svatý vévoda Václav, jehož vý-
roní památka dnes pipadá. Jménu Vá-
clav tlukou všecka srdce eská, jméno to

sladce zní i v ústech dítte; slávu jména
toho hlásá naše svato-Václavská koruna i

stará píse, sláv jména toho zasvme
nadešlou chvíli rozjímání. Sv. Václav chtl
s vlastním nebezpeím ochrániti drahé ro-

dáky své ped krveprolitím a tím nejlépe

ukázal, jak národ svj miloval; od zemi
eské chtl odvrátiti zhoubnou spoustu
válenou, a tím dal na jevo, jak láskou
velou lnul ku vlasti své, za niž život

svj dáti neváhal. Kdo pro vlas svou
dnem i nocí pracuje a namáhá se, kdo jí

spchá ku pomoci, život klade k její spáse,

ten poctn bývá estným názvem vlasten-

ce. Takým byl sv. Václav mrou vrcho-
vatou.

Jinoši drazí! dosud stojíte sice na
prahu života, než i vám nadejde jednou
okamžik, kdy bude vám lásku ku vlasti

na jevo dáti, ne planými slovy, nýbrž zdár-

nými iny. Že pak za dn našich s vla-

stenectvím asto klam se tropí, ukážu vám
v dálší ei své, kdo je pravým vlastencem

a kdo jim neni.

Pojednání.

Zemi, ve které jsme se zrodili, zemi,

v níž jsme prožili blažené dny nevinného
mládí, šastný vk bujarého jinošství i

starostlivou dobu vážného mužství, zemi,

kde nauili jsme se Boha znáti a vroucí

modlitby k nebi vysýlati, zemi, v níž do-

stalo se nám pelivého vychování i pati-
ného vzdlání, zemi, kde zetlely kosti na-

šich praotc, kde ddové i otcové naši pod
zeleným drnem odpoívají, zemi, kde vše,

co nás obkliuje, co vidíme, cítíme a po-

znáváme, svým nazvati mžeme, zemi,

v níž žije sourodý národ, s nímž stejn
mluvíme i smýšlíme, národ, jenž jest krev
z krve naší, tlo z tla našeho, s kterým
sdílíme doby blahé i nehody, jehož osud
i naším údlem jesti, z jehož štstí i my
se radujeme, nad jehož neštstím i my
bdujeme, jehož slávou i my se honosíme:
tu zemi nazýváme svou vlasti.

Mocným jest slovo vlast, ale mocnjší
láska ku vlasti. Ponoíme-li se duchem v
djiny kteréhokoli národa, shledáme, že

vždy a všude jevil nžný cit ku své vlasti.

Zeptáš-li se seveana, jemuž ledové jest

nebe i zem, na njž zídka kdy slunka

zá se usmje, jehož palácem vlhká jesky-

n a bídná chatr, aneb zeptáš-li se oby-

vatele krajin jižních, jenž vydán jest nej-

prudšímu úpalu slunenímu, kterýž na
písitých pustinách asto žízní hyne, ze-

ptášli se toho i onoho, pro svj kraj
plný žalostí a trud a obtíží, neopustí a
píjemnjšího bydlišt si nevyhledá, vz,
že ti každý s jakýmsi citem povzneseným
odpoví: to má je vlas! Ano, jedin láska
ku vlasti nedá mu odlouiti se od kraj,
butež si jakékoli. I divá zv i ptactvo
miluje místo svého narození a který vy-
vrhel lidstva byl by s to vlas svou ne-

návidti ? Pirozený cit lásky ku vlasti

nelze ze srdcí lidských vykoeniti; náro-

dové, kteí vymnili vlas za cizinu, úpli
bu ve kruté porob aneb velikým nedo-
statkem hynuli. Ký div, že v dobách mi-
nulých i pítomných nalézáme etné pí-
klady pravé nelíené lásky ku vlasti. Ne-

zmíním se o rekovném Leonidovi, jenž u
Thermophyl udatn háje vlas sám se te-
mi sty Spartany hrdinské smrti se zasv-
til, aniž o stateném Scevolovi a Marku
Kurtiovi ; n epipomenu vám ruského The-
mistokla — Feodora Nikitie Romanova;
neuvedu jmen Betislav, Pemysl a Karl
slavné pamti, ale pospíším si radji, abych
vám již ukázal, kdo že jest vlastencem

pravým. Kdo jest pravým vlastencem ?

Býti lovkem bez víry, bez nábo-

ženství, bez mrav ušlechtilých a milovati

dstojn vlas, jest vcí naprosto neshod-

nou. Lehce vážiti posvátnos slib, sluš-

nost, cudnos a stále pokikovati : „Vlasti!

Vlasti! jest provozovati vlastenecké po-

krytství. Není dobrého vlastence než lo-
vka šlechetného, ctnostného, který zná

všecky povinnosti své a vynasnažuje se,

aby jim vrn dostál. Ten se nikdy ne-

spolí ani s pochlebníky mocných ani se

zlomyslnými zlehovateli autority. Býti

otrockým patolízalem i býti neuctivým,

jsou stejné pílišnosti. Je li v úadech
zemsprávných, ve služb vojenské neb

obanské, není cílem jeho vlastní Dboha-

cení, nýbrž es a prospch vladae a ná-

roda. Když král David vzkázal Uriášovi,

aby doma si odpoinul a nešel do války,

odpovdl šlechetný vlastenec hebrejský

:

„Archa Boží, Israel i Juda bydlí ve sta-

nech ;
pán mj Joab na poli zstává: a

já ml bych vjíti do domu svého, abych
jedl a pil a se veselil? Skrze zdraví své

a skrze zdraví duše své toho neuiním."
Žije-li kdo v soukromí, dbá rovnž o

es a prospch krále i národa nein ni-

eho, co by tomu na odpor bylo, spíše
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konaje sec jest, aby k obému pispl.
Pravý vlastenec steže svdomit všech

zákon urovnává dle sil svých nastalé

spory, odstrauje zloády, vyzrazuje po-

koutné pikle a tajné vzpoury. Blaho vlasti

rozmnožovati a její bídu umenšovati, ctnost

jest ze ctností ta nejkrásnjší. Každá vla-

sti pinesená ob jen ku blahu našemu
vlastnímu elí; pracuje-li vlastenec pro

vlas, pracuje pro sebe; peuje-li o veej-
nou bezpenost, peuje o bezpeí vlastní.

Jen mrzké sobectví, jen nectná samoláska
potebnou da k zapravení poteb vlaste-

neckých složití a ochotnou službu k za-

chování pokoje, poádku a veejné bez-

penosti konati se zdráhá.

Mojžíš nic se nestrachoval tžkých
podjímati se boj pro svj národ, aniž se

dsil zbran nejmocnjšího krále, aniž se

chvl ped barbarskou a nelidskou ukrut-
ností, alébrž pohrdl spásou svou, toliko

aby národu vydobyl svobody. A Kristus?
— Neopouští zemi judskou ani hnvem
popuzen, ani nešlechetností uražen, ani

kivdou dotknut
;
nýbrž kivdy nepamtliv

— pouze pamtliv jsa milostivosti — tu

vyuováním, tu uzdravováním srdce lidu

nevrného krotí a uhájí.

Vrný vlasti syn raduje se z rozkvtu
jejího, truchlí nad její úpadkem, hájí na-

padenou a obtuje za ni i život. Když
v 30-leté válce r. 1642 pevnost Olomouc
upadla v ruce švédského vdce Torsten-
sohna, zbylo na Morav jen jedno msto
Brno, v rukou Rakušan. Tu stavly se

ihned hradby a opevovaly, pi emž stu-

dující statn pomáhali a když se Švédové
pibližovali, bránilo msto i 70 studujících,

tvoíce zvláštní oddlení. Všickni, vojsko,

studující i lid, bránili se za vdce Lud-
víka Rattuita de Souches tak udatn, že
Torstensohn k nejvtšímu zahanbení musil
s nepoízenou odtáhnouti, což ho tak ve-
lice mrzelo, že íkával, že by ihned ti
tuny zlata vyplatil, kdyby byl nepoal
Brno obléhati. Proto odmnil i císa Fer-
dinand III. studující hrdinné.

Kdo z vás, jinoši, nezná jméno jesuity
Jiího Plachého, jenž v ele mládeže aka-
demické hájil a uhájil r. 1648 most praž-
ský proti Švédm ? — V bitv u Mantineji
byl Thebánský vdce Epaminondas smr-
teln rann. Brzy na to pinesena mu
zpráva, že nepítel zahnán. Usmívaje se

zvolal Epaminondas í „Pátelé, vlas zví-

tzila; nyní teprv rodí se Epaminondas,
ponvadž takto umírá!" Jest tudíž pravým
vlastencem muž bohabojný, spravedlivý,

neohrožený, obtavý.

Aby nám pravda tato nad slunce jas-

nji vynikla, uvažujme ješt nkolik okam-
žik o tom, kdo pravým vlastencem není.

Vlada, který blaha svých poddaných
nevyhledává, hrozící nebezpeí od nich
nevzdaluje poddaný, jenž krále svého,

vrchnosti své nectí, nemiluje, neposlouchá,
vojín, který ped nepítelem zbable utíká,

studující jinoch, jenž ádu kázeského ne-

jsa bedliv, s drahocenným asem mrhá,
mladistvého ducha potebnými vdomostmi
obohatiti opomíjí, oban, který vrchnosti
laje a zákonm se posmívá, kesan, jenž
náboženství tupí, bohoslužbou pohrdá, ka-

tolík, který sv. svátostí nepijímá a pod
rouškou osvty a svobody jen nevázaností
a híšných rozkoší vyhledává: všickni ti

nejsou pravými vlastenci. Nemjte rovnž
za pravého vlastence mluvku chvastavého,
jenž o vlastenectví pkn umí deklamo-
vati, ani buie, který neposlušnost a

vzpouru proti vlád hlásá a velebí, ani

rušitele veejného poádku a noního klidu.

Tm a takovým nechtjte se, mladiství

pátelé, nikdy tovaryšiti I tm vyhnte
se zdaleka, kteí v kiklounství, v prapo-

rech a písnikách, ve stálém petásání
dávno minulých kivd pravého vlastenectví

hledají. Takové vlastenectví je snad nej-

vtší kletba, která zemi nkterou stíhnouti

mže. Aniž dbejte, j. dr. tch, kteí chlu-

bíce se býti svtoobany lásce k vlasti se

posmívají
;
jsou to ztoulanó dti bez otce,

bez matky, kteí chodí, dm od domu
nejsouce nikde doma. Úctu dej cizin,

lásku vlasti. Vlas svou milovat sám Bh
ti káže, rozum k lásce té i srdce váže.

Msíc toí se kol zem, se zemí pak ko-

lem slunce : srdce tvé se to kol vlasti a

tak s vlastí kolem Tvrce. Vlast uinila
mnoho pro tebe a proto spla jí to dle

možnosti i s úroky.

Vlast tob život dala, jí obtuj ho zas,

vlast tob lásku dala, ji miluj v každý as
;

vlas tob jmní dala, jí dar iies na oltá,

vlasC tob slávu dala, jí zvtšuj slávy zá.

Amen.



414

Duše lidská jest nesmrtelná.
Podává Jos. Pazderka.

(Pokraování.

)

Tato pedtucha a poteba nesmrtel-

nosti není plodem vychování, vštípených
pedsudk aneb vlivu okolností

;
vždyt jest

co do asu a prostoru povahy universální.

Po všechen as, na všech místech, vždy a

všude, kde jsou lidé, jest pirozenost lid-

ská stejné povahy: žáát dokonalejšího

života, nesmrtelnosti. Kdyby to bylo plo-

dem vychování, zevnjších vliv, nemlo
by povahy všeobecnosti, nýbrž bylo by
zvláštní místní povahy, jakž to leží v pi-
rozenosti vychování a lidských vliv. Mi-

mo to nebylo by lovku tak hluboko vští-

peno, jakož jest, tak že tvrditi lze, že

všude, kde se s lovkem setkáváme, v nm
také nalézáme smr všech schopností k ne-

smrtelnosti, k novému životu, jenž smrtí

zaíná.
Jouífroy tuto psychologickou skute-

nost uznal a s trplivostí i pelivostí sob
vlastní zpytoval, íšet o tom:

„Cíl lovka, jak z pirozenosti jeho
plyne a pirozenost jeho pedpokládá,
v tom život úpln se neuskuteuje. Ve-
zmme kteroukolvk náklonnost v piroze-

nosti naší za]oženou a vizme, zdaž se

v nkterém lovím jedinci, ba ve veš-

kerém pokolení lidském úpln ukojí? Ni-

kdo nebude popírati, že se neukojí ani

v jednotlivci ani ve veškerém pokolení

lidském. V em pak by záleželo takové

úplné ukojení smru naší pirozenosti pi-
meného. Pro rozum by to bylo na p.
absolutní poznání, pro sympathii absolutní

spojení, nejúplnjší harmonie bytosti ve-

spolek Zstaneme-li jen pi tchto pí-
kladech, neteba dkaz, že toto absolutní

vdní, tato úplná harmonie, toto naprosté

sjednocení bytostí vespolek, pi nynjším
zízení svta, jakž jest, splnno býti ne-

mže. Nenamítej mi nikdo, že jest to na
organizaci spolenosti; kdyby tato jinak

zízena byla, žebychom toho úplného uko-

jení došli. Jakás moderní sekta to sice

tvrdí, avšak velice neprávem. Nenít spo-

leenského zízení, ježto by k úplné shod
bytostí na tomto svt vésti mohlo . . .

Všechno namáhání lovenstva k tomu
cíli, k rzným jeho prvkm sice smuje,
ale potkává se s vným odporem vcí.
lovenstvo pokrauje, než cíle toho do-

síci nemožno jest, ten leží za vším, eho

svým namáháním dosíci mže. Pekážka
jest také v povaze lidského postavení.

Pekážka, na níž všecky schopnosti naše,

namáhajíce se, aby našim náklonnostem
vyhovly, narážejí, jest zde na svt. Jak
vesmír zízen jest, mžem naprosto íci,

že vše k sob v odporu jest. Jedno obme-
zuje druhé, jsouc ode všech ostatních ob-

mezeno. My se na vzájem obmezujeme, a

všechno umní civilizace pro pokolení lid-

ské leda v tom záleží, síly ve shodu pi-
vésti a pokojn vedle sebe vésti, ony by
se, jdouce za svou pirozeností, kižovaly
a mátly. Z toho jde, že absolutní cíl lo
vka, jakož plyne z jeho pirozenosti, na
tomto svt uskutenn býti nemže ; že

tedy lovk ani jako jednotlivec ani jako
druh na tento svt postaven nebyl, aby
tohoto cíle došel. Neb kdyby k tomu konci

na svt by pišel, svt by dle toho zízen
býti musil, aby to možno bylo. Ale svt
tak zízen není, tak ani lovk proto na
svt není. Jest tedy nade vši pochybnost
patrno, že cíl nynjšího života není onen
absolutní cíl, nýbrž že od nho rozdílný

jest." (Cours de droit naturel p. 168).

Tažme se svdomí. eho se vlastn
bojí vinník po svém pádu, jsa svdomím
hnten? Nemluvím o provinní proti ve*

ejným zákonm, ježto smíiti stát si vy-

hradil. Tu by snad stail žalá a popra-

višt, aby strach zlodjv neb vrahv vy-

svtlily. My zde mluvíme o jiných chybách,

o provinních proti mravnosti a nábo-

ženství, jichž stát bu netrestá, aneb pro

nž trestu báti se nám neteba, ana mimo
nás žádného svdka nemají. Pro nás i

takové chyby iní smutný, starostlivý, ne-

šastny? Na to jest jen jedno vysvtlení.

Víme totiž zcela urit, když jsme všecky

povinnosti k státu vyplnili, že máme jest

jiné nemén naléhavé povinnosti naproti

Bohu, jehož vli mravní zákon vyjaduje.

Provinili-li jsme se proti tomuto zákonu,

jsme zmateni, bojíme se trestu, a v tom
zmatení a ve výitkách svdomí máme
již pedtuchu toho trestu. Všeliká est
svta, všechno jeho bohatství, všecky roz-

koše i bezpenost, že svt nás ani trestat i

ani o tom mluviti nebude, nic na tom
zmnit, nemohou. Duše naše trvá ve své

zádumivosti, a sena okamžik vytrhnouti

a muících myšlenek spiostiti mže. Vímef,

že sice pomst lidské, ne pak sondu Bo*

žímu ujiti mžeme.
Svdomí jest tsn a nerozlun s ži-

votem spojeno a praví nám neustále, že
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jsme nesmrtelní. Svdomí nás uí, co do-

bré a co zlé jest, a ukazuje nám nejvýš

-

šího zákonodárce, jenž k našemu rozumu
mluví. By naše vzdory a vzpoury zde na
svt bez trestu zstaly, trápí nás báze
ped vyšší a písnjší spravedlností. Ko-
nen nám opakuje po všem, co iníme,
že tento zákonodárce i soudce jest a že
jednoho dne rozsudek jeho uslyšíme.

Bezpochyby mohou býti o bližších

okolnostech a povaze trestu, jenž zastihne
pestupníka mravního zákona, mezi lidmi
rzná mínní. Podobn nemí všeci lidé

jednostejn híchu aneb stupn viny jed-

noho každého z nás. To však nevadí, aby
svdomí a mravouka životní své síly z ná-
sledujících myšlenek nebraly; že jest Bh,
zákon, odplata.

V tom pak, že jsou tyto ti pomysly,
leží dkaz naší nesmrtelnosti. Hledíme li

na svdomí, jako schop poznati dobré a
zlé, ted}7 na zákon, jest tento zákon pi
všech lidech tentýž, a jestli se pro bu-
doucí život znepokojuje, poslouchá pod-
statného zákona své pirozenosti, odpoví-
dá tím úelu toho, jenž je se šlechetnou
péí o následky dobrých a zlých in našich
stvoil. Jeho svdectví jest práv tak jisté

jako svdectví rozumu^ když tvrdí, že jest

Bh, jehož slovo ustavin slyšíme, jehož
svtlo neustále svdomí i rozum náš o-

svcuje.

Dokázavše z rozumu, srdce i svdomí,
že tyto schopnosti jsou souadné prostedky
k cíli mimo tento život ležícímu, nebudeme
míti tžkosti též pochopiti neodolatelný v nás
pud, jenž v nás všelikou pochybnost o

nesmrtelnosti poráží ; a tento neodolatelný
pud, jenž duši naši ovládá a všeobecný
jest jako sama pirozenos lidská, jest také
dkazem, který výsledky našeho zkoumání
o zmínných schopnostech potvrzuje. Hle-
me si vydati poet z toho, co vlastn lo-
vka po smrti oekává, a snadno porozu-
míme, že ducha našeho nezaujímá, že jest

druhý život, ili že jsme nesmrtelní. Vše
naše myšlení a dychtní toí se o bližší

okolnosti, podmínky, zákony a stav onoho
života; proto bychom se rádi tázali tch,
kteí tam dlí. A jeli nám takové potši-
telné upokojení odepeno, tu bychom ra-

dji z kladných mathematicky dokázaných
vt rozumu nežli z domnnek snilku vzali

pouení, co z nás po smrti bude. Nechce-
me kouzelných výsledk obrazotvornosti,
nýbrž chladné dkazy o tom, co z naší

duše, co z tla našeho bude, zdaž a jaké
svazky s tmi, jež jsme opustili máme,
aneb je-li každá páska se zemí petrhnuta,
kde jsme nkolik rychle míjejících bo-

lestných let, tak zvaný život, ztrávili, jako
prchající a sotva staící pípravu na smrt.

Tažme se upímn, zkoušejme své my-
šlenky, pée, nadje a ozejmí nám, že o

nesmrtelnosti vlastn nikdo nepochybuje,
ani ti, kteí ústy ji popírají, v srdci zdr-

žeti se nemohou, aby nevili v nesmrtel-
nost, jež ovsem vždy snm jejich obraz-

nosti a asto i páním vdomí jejich viny
odpovídá.

Takový jest živý dkaz, jež piroze-
nost lidská sama pro budoucí život vede.

Ježto tlo naše zvíecími orgány opateno
jest, pírodozpytec z nich s plnou jistotou

soudí o povaze jejich innosti a úlohy zde
na svte. Co do duše táž úloha pipadá
filosofovi. Tento vyvádí s touž jistotou

z její schopností své úsudky o živote bu-

doucím, kdež cíle svého úpln dosáhnou,
neb píroda jsouc dílo Boží, nemže o zá-

kladní otázce našeho urení sama se sebou
v takovém býti rozporu, aby duše naše

mla schopnosti, jimžby žádný pedmt
neodpovídal. A k tomu to zkužebnómu
dkazu druží se jiný, jenž ho podporuje,

potvrzuje, dopluje a sám o vlastnosti

Boží se opírá. (Pokra.)

Smiluj se Hospodine!

rta ze „zlaté doby" eské od

Bohumila Brodsklio.

(Dokonení.)

Na hrob Spasitelov kleí mladý muž.
Tvá jeho opálená vyhublá, ruce keovit
sepjaté a oí s nevýslovnou vroucností a

láskou pohlížející vzhru, jakby hledaly
tu postavu záící která, vznesla se odtud
dokonavší dílo nikým dosud nepochopeuó,
nikým dosti neocennó, nikým dosti ne-

pocítné.

Již po nkolik dní vidli ho lidé zde
den co den kleícího po celé hodiny s tou-

že vroucností, s touže júpnlivostí a v kaž-

dém z nich ozvalo se nco jako úcta kjeho
zbožnosti tak upímné. Jednoho dne pi-
klekl pi Nejsvtjší obti a pijímal tlo
Pán pln radosti na tvái a dík ve zraku
se lesknoucím. Pak rozlouil se s místy
tmi všemi, kde se znova zrodil a pod-
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kovav knzi, jenž nitro jeho obmyl od vin

jeho obrátil kroky své k západu.

Necítil žádné únavy a zemdlení. Jeho
tvá neustále hledla ku pedu plna ne-

dokavosti a slastí budoucích. Nedbal
žhavých paprsk sluneních, nedbal hladu

tak asto na dotírajícího k nesnesení.

Vždy to mrou dvojnásobnou zkusil, když
kráel sem, když tak asto poklesala noha
jeho a hlava beznadjn klonila se k pr-

sm, z nichž tak asto vycházel vzdech
plný obavy, zda bude moci vykouati

slib svj.
Ale vykonal ho, vykonal ho tak, že

se cítil silným k snášení protivenství všech.

A nyní kráel k domovu. Dlouhá cesta

plná svízel a odíkání Nezoufal. Vzpo-
mnl si [vždy na adu in svých, které

ješt ped nedávnem tkvly na duši ieho

jak znamení záhuby a prokletí a stará

trplivost vracela se do jeho nitra. —
Pozdravil hory domoviny modrající se

na obzoru. V oku jeho mihl se plamen
rozkoše nevýslovné a ústa pootevela se,

jak by chtla propuknouti v jásot chvály
a dík nej vroucnjších. Když stanul na
úpatí hory Zákony, vzedmula se mu prsa

a rty zašeptaly modlitbu. Jeho vlast a

v té vlasti místo drahé. Usednul a dlouho
pozoroval vše to s hlavou peplnnou my-
šlenkami. Zda Katuše živa a zdráva a

zda též starý zeman, co as íkal pan Hart-
vik tajemnému jeho dopisu a dosáhne-li

všeho toho, eho mu pál a k emu mu po
svém ohrácení tajn pomáhal ? Nepipustil
si myšlenek trudných. Zvykl spolehati na
dvru boží a ta ho dosud nezklamala.

Blížil se k Pibyslavi. Podzimní slunce

klonící se k západu lesklo se na kíži ko-

stelním, ozlatilo haluze strom a líbalo

lehké obláky klidn plující po klenb
nebeské. Srdce ím dále tím mocnji mu
tepalo, když vidl místa známá, vítající

jej z pouti daleké. Pišel ku vratm hbi-
tovním. Zastavil se. Cosi ho tam táhlo.

Obrátil se a vešel do pootevených dveí,
aby zde díky své vzdal za štastný návrat
a pomodlil se za klidný odpoinek tch,
kteí zde složili své unavené hlavy.

Zrak jeho zaletí ku hrobu, na nmž
kleela žena jakási Jakby bolest veliká

stáhla mu nitro zadíval se na tu postavu.

Neklame ho zrak, jest to Katuše. Kdo
zde jí odpoívá? Snad, Bože starý otec

v tom pl druhém roce, co byl vzdálen,

odebral se k otcm svým.
Zasmušil se. První krok jeho na míst

tak jemu drahém musí konati ku hrobu.
Kráel voln ku pedu. Vysoká tráva tlu-

mila krok jeho. Stanul blizouko za Ka-
tuší. Modlila se celou duší. Zadíval se na
ni a cítil, jak vroucí láskou, oištnou to-

likerým utrpením k ní lne. Sklonil svá
kolena a klekl vedle ní.

Vytržena ze své modlitby nadzvedla
udiven hlavu svou a vykikla radostí.

Uchopil ji za ruku a zadíval se mlky do
tváe její. Slzy zatpytily se jí najdlouhých
mkkých ásách.

Sklonila hlavu svou na rám jeho a

stkala blahem i hoem. A Petr truchlil i

jásal s ní, stíral slzy z oí svých a vy-

sýlal k nebi modlitbu za tu starou dobrou
otcovskou hlavu.

Udlali kížek na té hlín jim tak

drahé a kráeli mlky z místa klidu ne

rušeného. Když pestoupil Petr práh domu,
když stanul ješt jednou tváí v tvá své

Katuši, tu vyetl z jejího pohledu odda-

nost nejvroucnjší, slas tichou sice, avšak

posvcenou požehnáním nebes. Ovinul rám
své kol šije její, pitáhl její hlaviku na

prsa svá, a to políbení, v kterém setkaly

se jejich rty, byl slib slavný, že nemá
nikdy mezi n se veti ti, co by zkalilo jim

obzor štstí jich.

A duch zemanv obletoval je, žehnal

jim a duše jeho dkovala za to a prosila

u stan vných, aby to požehnání sneslo

se na n jak dešt nebeský, jak manna ži-

vící je ke dni poslednímu, slavnému.

Ty tváe cizí poaly se pomalu od

nás ztráceti. Vysšály kde co bylo, otevely

konen oi zaslepeným poínáním svým
a vidly, že as nejvyšší vyhnouti se boui
blížící se na obloze koruny Svatováclavské.

Jak mnohý pán neb rytí pohlížel za mizícím

alchymistou, zaskípl hnviv a zamyslil se

hluboce. Cítil, že ta zkáza, které se vyhýbal

,

pikvaila na jako boue, že to bohatství

o nmž snil, promnilo se v bledé skla-

mání. A bída nechodívá sama. Ta bída u

nás pišla s válkou takovou, jaké nepa-

matuji a nebudou pamatovati listy djin

našich.

Pana Hartvíka ze Schonfeldu ekal
také podobný osud, ale vyvázl z nj tak-m zázrakem. Nevdl ani jak si vše to

vysvtliti, ani se s tím nezabýval. V prsou

mu zstala na to vzpomínka jedna a to

byla vdnost k mistru Anselmovi.

Když Petr den ped svatbou svou
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zmizel z Pibyslavi, zanechal mu psaní.

Divil se tenkrát pan Hartvik, když ob-

držel dopis jeho, ale ješt více, když ho
otevel a peetl.

Piznával se v nm Petr, že ho až

dosud klamal, a prosil, by mu to odpustil.

Co dkaz nového svého života prosil pana
Hartvika, by pijal od nho veškery ty

peníze, které na nm pod záminkou pokus
vdeckých k vypátrání zázraného kamene
vylákal.

Nechtl tomu ani pán ze Schónfeldu
viti, ale pesvdil se o tom brzy. V ko-

mnat opuštné alchymistou našel truhlici

a v té zlata a stíbra tolik, že se až to-

hoto bohatství ulekl. Na vrchu tch po-

klad ležel jiný list psaný mistrem An-
selmem a když i ten peetl, zamyslil se

hluboce. Zapísahal v nm mistr tajemný
rytíe, by zanechal života svého, který
vede jej ku vlastní záhub, by vzpomenul
slavného svého jména rytíského, slavných
pedk svých a slavné budoucnosti, by
pomocí tch penz zahnal boui hrnoucí
se na jeho otecký majetek a pak zbaven
starostí uvítal do svého nitra život nový,
šlechetný, zanícený pro dobro a sprave-

dlnost.

Tmi slovy prostými, prodchnutými
pravou upímností, zmnilo se nitro pana
Hartvika k nepoznání. Zanedbával íše a

zábavy a zemane okolní vyhýbali se Pi-
byslavi z daleka, protože vdli jak tam
zavanul jiný duch, který oni snósti ne-

mohli a nechtli.

Od té doby, kdy Petr objevil se opt
v Pibyslavi, co ujal se dvorce Ivanova a
za asného jitra vedl si Katuši z kostela

nyní na vždy svou, vídal se pibyslavský
pán s novým zemanem málokdy a vždy
jen zdaleka. Vyhýbal se jeden druhému.

Až když nkolik let pelétlo pes pi-
byslavskou skálu, když již zemanv dvorec
oživen dtským šveholem, když do hrad-
ních síní pibyslavského hradu vracelo se

staré bohatství a ty vážné tváe pedk
na obrazích jakby pokyvovaly si radostí,

že doby minulé plné slávy visí nad zá-

meckým cimbuím, objevil se na dvoe pan
Hartvik sám. Sel podkovat Petrovi.

Stiskli si mlky ruce a neptal se je-

den druhého po píin svého skutku. Ne-
chtl Petr, aby se kdy onen dozvdl, že
on jest tím hradníkovým synem, ba ješt
prosil za odpuštní, že tak dlouhý as, co
na hrad pebýval, klamal ho svým ne-
spravedlivým poínáním.

Pi odchodu pana Hartvika nezval jej

ani Petr ani Katuše. Vdli pro. Dosta-
ili si sob úpln a báli se o své štstí.

Když odešel, pohledli si do oí a obejmuli
se. Porozuml jeden druhému.

A kvetoucí dvorec, nezkalený mír do-

mácí a tklivá tichá slasC povídaly každé-

mu, že dvr plný blahobytu a požehnání
Božího v nejkrásnjšírn kvtu

Vy šedé zíceniny, co vše odehrálo se

mezi omšenými vašimi stnami, co bouí
burácelo pes holé vaše hlavy, co výkik
zoufalých dralo se z vás k nebi zamra-
enému. Zmizelo to vše jak ta boue halící

nivy širé ve svj píšerný háv, ale zane-

chalo to za sebou šero dusící vše, co život

mlo. Ale i to nemlo na vky tísniti mír
veškeren. Probírali se lidé ze své ztrnu-

losti, zraky jejich zahledly se k nebesm
a ze rt zaburácelo to hymnou nadšenou:
Smiluj se, Hospodine, „k Tomu/ jenž tresce

i odpouští, dopouští i shovívá, nií i k
hvzdám pozvedá.

A on se smiloval, odpustil a pozvedl

až nad mraky jak elo giganta ovívané

vánkem azuru, líbané záí hvzd a slunce,

požehnané rosou nebeskou.
Šero zmizelo, svtlo slavilo svj vjezd

královský.

Budiž pozdravena tedy nová dobo st-
hující se na naše luhy eské, budiž po-

zdravena zpvem velebným, hukotem] boue,
šelestem hvozd, jásotem ptactva, budiž

pozdravena všemi, kdož dkují Bohu za

tuto milost nestihlou, ši se, množ a roz-

kvétej a neuhasni nikdy, nikdy !

Chval JPána!

lovk rozumný jest tvor,

na zemi sám obraz boží;

andl má zmnožíC sbor,

ku spánku až tlo složí.

Proto sám též z tvor všech

Pána svého ctí a chválí;

k nmu ídí zbožný vzdech

tam, kde sídlí v nebes dáli.

Avšak at na sob
mnohý obraz boží nese

:

mrzké ku své hanob
vzbru ped ním hrd pne se.
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A když ráno slunka zá
všecko budí a vše vstává

:

i ta nmá zvrv tvá
kleká, Tvrei chválu vzdává.

Jak t hanlí nmý tvor,

rozumu jenž svtla nemá,

mísí se ve chvály sbor

a jest tvá on pouze nmá. —
B. H.

0 zízení arcijahenství a dkanství

v echách.

(Dokonení.)

Všichni, kdož jednali posud písemn
o církevním rozdlení zem eské za dob
dávno minulých, pokládali arcijahenství

Rokycanské, Roudnické a Zeréinské za zvláštní

samostatné okresy, které teprv pozdji
pivtleny byly k sousedním archidiako-

nátm, a to Rokycanské k Plzeskému,
Roudnické k Pražskému a Zerinské k Bo-
leslavskému.*) Dvody mínní toho nikde
sice se neuvádjí, avšak sotva s pravdou
se chybíme, ekneme-li, že spisovatelé onino
mli na mysli, kterak ve století 12. a ped
tím nebylo zvykem zizovali estné úady,
nýbrž každá hodnost církevní mla v zá-

ptí i jisté povinnosti a proto, jestliže ini
se zmínka o arcijahnech Rokycanských,
Roudnických a Zerinských, že i stávati

musilo území, jichž správci byli eení
hodnostái. Dvod ten založený na histo-

rické analogii nechceme nikterak zleho-
vati, naopak pisvdujeme z ásti každé
mu, kdo by se jím netajil. Náhod ne-

bude to piítati žádný djepisec, že ke
jménm pedních statk biskupských pi-
kládá se titul arcijahenský, aby jím ozdo-

beni byli nkteí lenové kapitoly Praž-
ské. O Horšovu Týn a Bechyni mluvili
jsme svrchu. I ekli jsme nepokryt, pro
asi obrána byla místa ta za sídla arci-

*) Uvažujíce o slovech poznámky obsažené

ve spise: „Der bl. Wolfgang in seinem Leben
unci Wirken" str. 112, musíme za to míti, že

•j- biskup Frind pokládal i Litomyšl za sídlo

arcijahenské a domuíval se, kterak bývalý archi-

diakouát Rokycanský pipadl k Pražskému,
kdežto Zeriuský pidlen l>yl k Hradeckému.
Kterak mohl k náhledm tm dospti, neumíme
si vysvtliti.

jáhnv. Rokycany a Roudnice jmenují se

mezi zbožím biskupským v listinných pa-

mátkách 12. století (r. 1 1 10, 1194), ale

nepochybn „všecka místa tato již dávno
pedtím byla oblíbená venkovská sídla

biskup Pražských a nejvtší ásC statk
biskupských, které nacházíme v pozdj -

ších asích, náležela jim rovnž od staro-

dávna" (D. P. 1. str. 70). Co se tkne Zer-

ínu aneb Zerinvsi (r. 1070), mli zato

nkteí, že se má rozumti místem tím

Žire u Králové Dvora (J II str. 270;

Frind v Kirchengeschichte I. str. 87),

avšak Tomek dávno již na jisto postavil,

že biskupský dvorec Zerineves vystaven

byl na míst nynjšího msteka Zercice

u Mladé Boleslavi. (T. XXXII. str. 225

n.) Kdybychom pijali za pravdu, že každé-

mu ze svrchu eených arcijahn pikázán
byl zvláštní kraj, musili bychom v

klásti

arcijahenství Roudnické do župy ipské,
archidiakonát Rokycanský do župy snad

stejnojmenné a pi archidiakonátu Zerin-

skóm ocitneme se konen na rozpacích,

nebot sídlo jeho hledlo k téže žup, jako

sídlo arcijahna Boleslavského. Okolnosti

ty vedou nás k domnní, prve nežli zí-

zena byla arcijahenství pro kraje venkov-

ské, že bývali v Roudnici, Rokycanech a

Zerinvsi arciknží, nadáni jsouce mocí

dozorci ne tak nad okolním duchovenstvem

farním jako spíše nad hospodáskými ú-

adníky statk biskupských. Biskup pro-

dlévaje obas pi chrámech jejich, vyzna-

menal je hodností arciknžskou a ježto

tenkráte nepropjovalo se názvu, aby

k nmu nepiložily se i jisté povinnosti,

svil jim arcipastý opatrování majetku

svého a dosti možná, že i jakousi dota.ii

za služby jejich je odmoval. Kdybychom
totiž za to mli, že arciknží Roudnití,

Rokycanští a Zerinští dohlédali i na sou

sedni knžstvo jako ostatní arcipryšti, ne-

vysvtlíme si tak snadno, pro pominula

moc jejich, když povýšeni byli za arci-

jahny, pro neslul pozdjší dkanát ip-
ský dkanstvím Roudnickým a kterak ob •

státi mohli dva arciknží Zerinský a Bo-

leslavský v jedné žup? Když udála se

pemna arcipryšt v arcijahny a tito o-

bírali se pravideln ze stedu kapitoly
' Pražské, vznikla i ti arcijahenství svrchu

eená, avšak jakož samo sebou vidno,

i

nemohly se utvoiti okresy pro psobení
arcijahna Roudnického, Rokycanského a

Zerinského proto, že obvody ty nemly
nijakého základu historického. Což tedy
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divu, že nezbývá žádné pamti po nich
. ani v listinách ani v rozdlení zem, ja-

kož by pece zbývati musilo, kdyby aspo
za njakou dobu o sob byly trvaly jako
archidiakonáty ostatní. To vše majíce ped
oima, nemžeme pisvditi naped jme-
novaným historikm, ani tvrdí, že stávalo

druhdy zvláštních archidiakonátv : Roud-
nického, Rokycanského a Zerinského,
kdežto pozdji teprv byly pivtleny k sou-

sedním arcijahenstvím.

Již svrchu bylo podotknuto, že zí-
zeny byly dkanáty v echách nejspíše

uprosted 12. století, to jest po r. 1144,

když naídil vyslanec papežský Kvido bi-

skupovi Pražskému, aby v diecési své roz-

tídil osady farní. Dvody toho a ne-

mnohé zasluhují bedlivého povšimnutí.
Znatelé starobylosti eské není tajno, že

politické rozdlení zem naší, jak druhdy
bývalo, má základ pedhistorický, to jest

pesahující veškerou pam lidskou. Jed-
notlivá plemena národu Slovanského, který
do ech se pisthoval, pivlastnila si

ástky zem a podle toho, jak byla etná,
zaujala bu vtší bu menší úkraje (T.

XXXII. str. 229). Stedem úkraje byl
hrad, jakožto útoišt tu i tam ohroženého
plemene a sídlo vladyky jeho. Pozdji
když pibývalo obyvatól, množily se i

hrady a bývalá úkrají rozpadala se ua
okresy, kteréžto uvykli uenci naši nazý-
vati župami. Ústava hradní aneb župní
potrvala málem až do panování Karla IV.

Jako každé zízení lidské vznikající z po-

átk nepatrných dostupuje ponenáhlu
vtší dokonalosti, rozvijí se a vzkvétá:
tak i ústava hradní v echách zmohut-
nla pokrokem asu a vrchole dospla ve
druhé polovici 12. století, kdy byl poet
žup nejvtší a hranice jejich nejuritjší.
Z té doby známe nkolik žup zejména,
akoli poet jejich byl mnohem vtší,
jenže jména ostatních nedochovala se na-
šeho vdní. Prohlédneme-li seznam d-
kanství, nalezneme v nm dkanáty, které
týmiž jmény se oznaují, jako svrchu e-
ené župy. I vzniká samo sebou domnní,
že tu jakási souvislost mezi dkanstvími
a župami 12. století. Mimo to nesmjí u-

jíti pozornosti naší nkteré zmny jmen,
kterými župy se oznaovaly. Území d-
kanátu Havraského slulo v ohledu poli-

tickém r. 1130 župou Libickou. (aspo
jmenuje se toho roku mezi hrady župní-
mi Libice), kdežto pozdji až do r. 1233
nazývá se již župou Havraskou a napo-

tom Podbradskou. Podobn župa druhdy
(r. 1130) Kamenecká sluje r. 1185 Bez-

dzskou. Z toho taktéž lze souditi, a
zcela jisté to není, že dkanáty Havran -

ský a Kamenecký založeny byly uprosted

12. století, ježto podržely si jména tehdej-

ších žup a neztratily jich ani tenkráte,

když jinak íkalo se župám, z nichžto

byly vyšly. (P. vyd. z r. 1854; I 2. str.

407 nn.) První písemná zmínka o venkov-

ských dkanech v echách dje se v list

královny Kunhuty, choti Otakara II. Listem

tím pocházejícím z let 12G6 — 1271 touží

královna pi jakémsi arcijahnu na dkana
jemu podízeného, že odvážil se stíhati

klatbou dvorského kaplana její (T. XXXII.
str. 226). Než kdo pováží, kterak mnohé
vci teprv po stu letech pipomínají se

v listinách, akoliv nezíídka již i ze zvyku
vycházely, nebude se tomu diviti, že v ne-

mnohých tch památkách listinných za

tak drahnou dobu není e o dkanech,
až teprve ve druhé polovin 13. století.

Prbhem asu doznalo církevní roz-

dlení zem eské nkterých zmn, jež

tuto v krátkosti naznaíme.
Máme-li za to, jakož pravd nejvíce

se blíží, že pvodn v každé žup zízen
byl jeden dkanát, aneb že zprvopoátku
tolik bylo dkanství, kolik žup, dlužno

nám vyznati, kterak pozdji rozdleny
byly nkteré župy na dv dkanství. Tak
župa Pražská roztídila se na dkanát mst-
ský a venkovský, který podle sídla dka-
nova slul Oechovským. Následkem toho

povstala i župa Oechovská (ped r. 1337),

kdežto Praha již „dávno i z právní moci
úadník Pražské župy byla vyata" (T.

XXXII. str. 234). Župa áslavská v jižní

ásti své b}da v první polovici 12. století

pokryta hustým lesem a teprv o sto let

pozdji hojnji se zalid ovála. „Brod N-
mecký jeví se co msto teprv od r. 1257;

tu asi tehdáž zízen zvláštní dkanát
1 Brodský a oddlen od áslavského, ježto

;

župa zstávala vždy jedna'' (Ibidem str.

|

332). Podobn i v žup Litomyšlskó byl

!

píinou vzrstající poet osad, že z ásti

dkanátu Litomyšlskóho uinno bylo d-
kanství Landskrounské. V severních kon-

cích zem rozdlena byli nejspíše ve 13.

století župa Blinská na dkanát Bliuský
a Ústecký ; kdežto v žup Litomické

i k dkanství téhož jména pirostl dkanát
Tebenický tak, že ve tech župách dvou
arohidiakonátu poítalo se pt dkanství.

(Ibidem str. XXXIII. str. 175 nn.) Oproti
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tomu prostíralo se dkanství Bechyské
pes Netolicko, akoliv svým asem roz-

dlena byla župa Netolická na dv; Be-
chyskou a Netolickou.

Výsledek bádaní svého o církevním
rozdlení diecése Pražské v letech 973

—

1344 uzavíráme v tato slova: Po vli prv-

ních biskup eských rozvržena byla zem
na nkolik arcipryštvi, jak naizovaly to

fiehdáž platné zákony církevní. Arciknží
sedli pi kostelích znamenitých hradv
aneb pi chrámech pedních statk biskup-
ských. Když štdrostí královskou rozmno
ženo bylo zboží biskupské, pibylo i n
kolik arciknží ; ti však nemohli již u-

pevniti moc dozorí nad okolním ducho-
venstvem. Prosted 12. století povýšeni
byli arcipryštové na arcijahny a ve svých
okresích na rove postaveni arcijahnu
Pražskému. Touž dcbou aneb o málo po-
zdji rozdleny byly archidiakonáty na
dkanství, a to na základ politického roz-

vrhu zem. Kdežto pak žup ubývalo, mno-
žil se poet dekanátv, až vzrostl na 57,
jak nahoe byly vyjmenovány.

Fr. Vacek.

Nov nastolenému nejdst. Panu

biskupovi Budjovickému.

Hlásala smutná do nedávná zvst nám,

ctný že uprázdnn na jihu stolec zas,

zalkalo stádce sirotou žalostné —
truchlilo dodnes.

Však se ty smutné porozešly stezky,

zmlkly náek, plá, se vyjasnil obzor,

k nám se zas sklání v jasu slávy, krásy,

bán nebeská.

JižC hle posvátný dosedá na prestol

muž— svdectví jdet mu po vlasti chvalné,

ctný i nábožný, uéený a vlídný —
kvt duchovenstva.

Vlasti ty šastná, jihu zvlášt eský,
biskupv ty stal se rodištm vzácným

;

Hojn žehnal Bh tob své u lásce

ku blahu církve.

Bh v petžkém stj pi Tob vždy díle,

síly skýtej své i milosti hojné,

stál by nezvratnou v svta boui skálou —
Krista apoštol!

Ajhle patron Tvj veliký a slavný

Ti v radostný as s nebe slávy žehná — •

on dlil pláš svj, Ty iré u lásce

srdce dlíš všem!

Až zakoníš svou života zde dráhu,

až i nejvyšší zavolá T pastý,

stádce ze svého by poet mu skládal,

duch slova slyš Tvj

:

„Ó sluho zbožný, pelivý a vrný,

žes vždy byl vrný, i zde bu Ti stádce,

nad mnohé zvýším Tebe i zde — vejdi

v Pána radosti!" —
B. H.

Vdova.
rta ze života venkovského.

Napsal Hanuš Voves.

Slunko líbalo svým žhavým retem

modrými bory porostlé vrchy. Vonným
vzduchem chvl se sladký zpv skivan,
v korunách lip zlatem zkvetlých huel
roj vel a na pestrých kvtech plály safíry

a rubíny rosy. V jasné zái slunení ležela

tu širá krajina, vroubená zelenými chlumy
jak snící dívka v sametovém mechu, s roz-

košným úsmvem na plných rtech a ržo
vých tváinkách.

Po stezce, nachovým vesem porostlé,

táhnoucí se píke do vrchu a mizící v hu-

stém lese, kráelo nkolik venkovanek,

sešedších se z vkolních vísek ; tžké,

hedbávné sukn, byly zdobené drobnými
kvty, na hlavách mly rovnž kvtované,
hedbávné šátky.

„Chudrka, tolik dtí! Kdo je bude

nyní živit?" perušila jedna z nich ticho,

u žen obyejn neobvyklé. „Chata jest na

spadnutí a pole samý písek, same kamení."

„Jsou to asy! Dnes jsme ješt tu a

zítra již na pravd Boží. Nad naší mrtvo-

lou lkají siré dítky a my — u zakašlala.

„Bh ví, co se mu stalo. Ped temi
dny jsem ho ješt vidla. Tváe ml krev

a mléko a dnes ho již kladou do hrobu."

„Rozbolela prý ho hlava, uleh' a více

nevstal. Ani léka u nho nebyl."

„Božík byl duše poctivá, až na to, že

velmi rád pytlail. Byl chudým, ale vidl-li

zmrzaeného žebráka, poslední groš mu
dal, s každým by býval rozdlil srdce. u

„Já jsem tušila, že ume," vmísila se

temným hlasem do ei stará Machová.
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„Ale jdte!" žasly všechny. „Jak?
Vypravujte!" pobízely staenku.

„Tak tedy poslyšte ! Dnes tyi dny
jsem mla nepokojnou noc. Psi vyli v celé

vesnici ; na blízkém statku houkal smutn
sýc a vichr dul jak by ml již býval na-
stati poslední soud. Bylo to boží dopuštní

!

Já nemohla usnouti. Náhle klapla u mých
dveí závora a do „sence" vešla osoba za-

halena v erný pláš. Na mém ele vy-
vstaly studené krpje potu."

„Chval každý duch Hospodina !" vzki-
kly zdšen nkteré z venkovanek.

„ Poznamenala jsem se znamením sva-

tého kíže," vyprávla dále kmotra. „Chtla
jsem vykiknout', ale zadrhlo mi to hrdlo,

že jsem nebyla sto, abych jediného slvka
vypravila. Postava piblížila se k mému
loži a odhrnula plást. Já poznala Božíka."

„Ah!" ozvalo se z úst všech poslu-

chaek.
„Tam, kde asi srdce jest, ml hlubo-

kou ránu ; z ní tekla erná krev ve velkých
krpjích . . . Ve jménu trojjediného Boha,"
pravila jsem tesouc se na celém tle.

„Machová, modlete se za mne," za-

úpl Božík. „Vaše modlitba zmže mnoho
u Boha."

„Povídám jen, jak se vše pihodilo

;

ne, abyste myslily, že se chválím. Pán
Bh zachra mne ped takovým híchem !"

dodala zbožn pohlédnuvši ku modrému
nebi.

„Slova jeho projela mnou jak ostrý
ocel. Zašeptala jsem: „Ote náš." Božík
zalomil rukama nade hlavou pokrytou ka-
lem a blátem, zalkal a zahaliv se do plášt
zmizel v erné noci. Já modlila se stále."

„Divný, vru divný sen. kl

„Divíte se, divíte! Ale sen to nebyl,"
konila Machová pesvdiv hlavou ký-
vajíc.

Zatím došly až do vesnice Hlubošína,
jež v stedu temných, smutných les po-
dobala se hnízdu pniek.

Na konci vísky stála nuzná chata,

z ní ozýval se hlasitý plá. - Na „záspí"
stála tlupa vesnian zasmušile ped se

hledících.

V isté sednice spoívala na dvou
židlicích úhledná, hnd natená rakev,

v ní ležel nbbožtík — na voskové tvái
jeho bylo lze isti, že nerad, nerad se

svtem se louil. Kolem rakve kleelo
tré dtí, u nohou nejstarší dcera zesnulého
Tonika. V pozadí u kamen sedla strnule

vdova na ruce majíc útlé robátko; oi

I byly od pláe rudé, ale proud slz jí již

I vyschl.

„O tatíku, drahý tatíku;" zastkala

Tonika perývanými slovy, eelujíc nohy
otcov}'. odné v blostné punochy. „Pro
jste nás opustil? Již vícekráte neuzí-íme

vašich modrých oí, nebudeme vícekráte

líbati té ruky, která nás živila. Pro jste

nám to tatíku dlal? Drahý, jediný ta-

tíku!" a vypukla v usedavý plá.
Truchle zahlaholil vesnikou malý

zvonek. — Do popedí prodral se sedlák

se dvma syny a chtl pibiti víko na
rakev.

„Rozlute se dti s tatínkem."

„Ale, kmotíku, nedlejte to !

u zaúpla
Tonika povstávši. „Mj drahý ote!" za-

lkala líbajíc mrtvolu pi tom na hlavu.

Ostatní dítky hlasit škajíce pokrývaly
chladné^ ledové ruce polibky a horkými
slzami. Žádné oko nezstalo suché.

Vdova vyteštila oi a matným kro-

kem se piblíživši ku rakvi políbila bez-

barvé rty manželovy. — Sedlák víko pi-
razil a pan fará ped chvílí pišedší íkal
obvyklé modlitby. Prvod hnul se za hla-

sitého náku sirotk ke hbitovu as pl
hodiny cesty ode vsi vzdálenému. Zvonek
provázel jej smutným svým hlaholem.

*
Slunce posledními paprsky svými o-

za oválo dálné hory, z nichž zdály se rudé

plameny ku nebi šlehati. V chatce Boží-

kov bylo ticho. Ped obrazem ukižova-
ného Spasitele kleela vdova v modlitby

ponoena
;
po levém jejím boku štkala To-

nika. — Minula noc. Svit vycházejícího

slunka mísil se do svtla shasínající lam-

piky ped kížem a vtiskl lehké políbení

do vlas ješt kleící a modlící se matky
a dcery. * *

*

Nebylo v Hlubošín ped šestnácti

léty krásnjšího jinocha nad Jeníka Bo-
žíkovic. „Hoch jako panenka a íkalo se o

nm ve vkolí.
Modré, snivé oko. plné, ržové tváe,

dlouhý, rusý vlas — ký tedy div, že veš-

kerá bohatá dvata, a jen byl synem
chalupníkovým, mohla oi na nm nechat i !

Marná byla ale jich úsilí pipoutat i ho
k sob zlatými pouty lásky. On zahledl
se juž pespíliš v erný, jiskrný aruplný
zrak Maenky Borské. Ta byla chudou

;

otec její byl lamaem. Jak spanilou byla
Maruška! Byl to andlíek v lidské po-

dob. Kdo stopil zrak svj jedenkráte

v tajemnou hlubina oka jejího ten nikdy,
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nikdy nemohl zapomenouti na ni. Jeník

ji zbožoval, vše, a nuzným byl, snesl

by jí býval. A ona? Ona vroucné mu byla

oddána. Jediný jen mráek kalil modré
nebe jejich štstí a blaha. Maku proná-

sledoval svou láskou Václav, jediný syn

bohatého sedláka Hlubošínskóho, Sebora.

Nadarmo ale ucházel se o její píze. Tá-

zal se jí, zda li by manželkou jeho chtla
býti, líil jí živými barvami, jaký život

plný slastí a rozkoší by trávila po jeho

boku, zapísahal ji, aby neoslyšela prosby

jeho, ale marn. — Maenka rozhodn za-

mítnula jeho nabídnutí. Ve tech msících
uvádl Jeník do své chaty, již mu otec

odevzdal, slinou tu dívinu, jakožto svou

ženu. —
Václav byl od toho dne stále zádum-

ivjším a zasmušilejším. Ve hrudi své

osnoval pomstu. Smíil se na oko s Jení-

kem a lhal mu pátelství. Jeden bez dru

hého nikam nevycházel ; kde byl Jeník,

tam jist nalezls bys býval i Václava. —
Chodili zárove do kostela, na pole, jež

spolu hraniila, do hospody a za noci —
do lesa. Oba byli vášnivými pytláky. —
Každý by býval písahal na spásu duše

své, že není na svt upímnjších pátel

nad n. Ješt den ped smrtí Božíkovou,

byl Šebor s ním v noci ve hvozdu na í-

hané. Druhého dne nebylo Boží k a více

mezi živými. (Dokonení

)

Ufápisy na vnec,
na rakev neb na hrob.

Pišla zima, rže švadla,

láska k ní však neochladla.

S Bohem, drabý, srdci mému,

dražší mn, než svtu všemu.

Srdce truchlí, hoem hyne,

láska v ném však nepomine.

Kvítí lásky na hrob ti zkvítej,

z nho andl vnec slávy splítej.

Pijmi dárek : vnec, pásky —
dkazy upímné lásky. — B. H

KRONIKA.

Z Prahy. (Svátek sv. Ludmily.) Zítra

konáme slavnost sv. Ludmily, k níž národ

i eský vždy jako k babice sv. Václava a jako

|

k Matei své vroucn a zbožn pohlížel, a je-

jíž památka v poctivosti zstane, dokavad jazyk

|

eský žiti bude. Když sv. Ludmila, knžna
eská, hned z poátku pi zavádní víry ke-

\
stanské v Cechách, svj vlastní život obtovala,

uinilo to veliký dojem nejen na kesanské,
ale i na pohanské pedky naše, ponvadž pa-

j

nující knžnou byla. Dojem ten byl tím rao

hutnjší, ponvadž ctnosti této svtice vbec
známy byly. Vznešený píklad sv. Ludmily, její

šlechetnost kesanská, její hrdinská smr za

víru Kristovu, její zásluhy ped Bohem upravily

ízením Božím zajisté srdce mnohých pohan
eských, že víru Kristovu snadnji pijali. Krev

muenická sv. Ludmily byla semenem nových

kesan eskoslovanských. Ona právem na-

zývá se apoštolkou naší. — Zvláš ženy a paní

eské mají jí dkovati, že nejsou otrokynmi

v rodin a že jejich povolání jest daleko vzne-

šenjší, nežli si pohané pedstavovali. Bh vše-

mohoucí postavil na rozhraní doby pohanské a

nástavající kesanské knžnu Ludmilu za pí-

klad a vzor, z kteréhož ženské pohlaví vzne-

šenost svého povolání dkladn poznati, a se

také v tom pouiti mohlo, jakým zpsobem a

jakými prostedky si žena úctu v rodin a vbec
ve spolenosti lidské získati a se ped tím o-

chráuiti mže, aby nebyla otrok} ní mužovou. —
Za tou píinou ctily sv. Ludmilu zvlášt ženy

eské, putovaly k jejímu býv. sídlu na Tetín a

k jejímu hrobu u sv. Jií na hrad Pražském.

— Zítra bude tento starožitný chrám celý den

oteven a obecenstvu pístupen. V 10 hod.

bude slavná mše sv. O 4. hod. odpol. kázaní

a po ném obvyklé požehnání. Páním naším

jest, aby se starobylý kostel sv. Jií, který

drahý poklad v sob skrývá obnovil, a aby

bývalý slavný klášter vedle kostela sv. Jií

k dívjší své sláv zase povznesen byl. —
Na Tetín koná se výroní pou v budoucí

nedli.

*—* J. kníž. Milost nejdst. p. arcibiskup

ráil na den Jména Panny Marie putovati do

Staré Boleslavi, kde konal služby Boží ped
památným obrazem Mariánským.

*—* Pobožnost 40-hodinPá koná se od

1 '.— 19. záí u sv. Oyrilla a Methoda v Karlin,

od 20.—23. t. m. u Všech Svatých na Hrad-

anech a od 24.-27. záí u sv. Bartolomje

v konviktské ulici.
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*

—

tt V nedli dne 20. t. m. vysvtí nej-

dst. p. arcibiskup školu na Žižkov a v ne-

dli dne 27. t. m. na den ss. Kosmy a Damiána

kostel sv. Václava na Smíchov ku které-

mu svcení pibudou ješt dva biskupové nejd.

biskup Budjovický a nejdst. svtící biskup

Pražský.
*—* Nejvtší chrámy svta. Jistý sta-

tistik sebral dáta o velikosti katolických chrám.
Na

v
prvním míst jest velechrám u sv. Petra

v ím, jenž poskytuje místa 54.000 pobož-

ných. Hned druhý jest velechrám sv. Pavla

v ím pro 38.000, pak katedrála v Milán
pro 37.000, kolínský dóm pro 30.000 osob.

Menší chrámy již jsou: Chrám sv. Pavla v Lon-

dýn a chrám Petroniusv v Boloni (pro 25.000),

Aja Sofia v Caihrad a chrám sv. Jana v La-

terán ímském (pro 23.000), pak velechrám sv.

Štpána ve Vídni a dóm v Pise (pro 12.000
lidí). — Chrám sv. Dominika v Boloni má
místa pro 11.400 osob, chrám Marie Panny
v Mnichov pro 11.000 a chrám sv. Marka
v Benátkách místa pro 7000 osob.

*—* Byty pro studující. Málo zajisté

jest rodi, kteí by pro své dítky, a pro

hocha, a pro dve, hodlají-li je dáti do n-
kterého msta na studie, za vas postarali se

o spoádaný byt. Vc tak dležitá ponechána
obyejn náhod, na poslední chvíli, až po pí-
jezdu do místa. A jaké to hledání byt? Sotva

vystoupí rodie s hochem aneb dívkou z ná-

draží, tu obklopeni bývají rznými agenty,

ili dohazovai. Každý slibuje hory doly — za

levný plat; ve skutenosti však vše jinak vy-

padá. Nejen že dítko nemá ve všem náležitý

poádek, dlíti mu jest ve dne i v noci v míst-

nosti jedné mezi obojím pohlavím. Tu slyší

asto ei, jakých by slyšeti nemlo ; nikoho ne-

vidí po celý as se modlit, a také nikdo je

k modlitb a k poádku nepohádá. Ký div,

že hoch z domu poádný, zbožný a mravný
v krátké dob se pozmní — nikoliv ku svému
prospchu, nýbrž ku své zkáze. Proto nikdy

nemli by rodie otáleti, nýbrž za vas, po-

mocí zná l ých, uitel neb vel. duchovenstva
o poádný byt pro dítky své se postarati.

Literární oznamovatel.
*—* „Historické pojednáni o povstném

Laming enovi.
u Knz Hippolyt Rauda, který již

nkolik dje- a místopisných prací z krajin

šumavských uveejnil, sepsal nejnovji opt spi-

sek, který pod názvem „Historické pojednání

o povstném Lamingenovi" co nejdíve tiskem

vyjde a jednu z nejdlež itjších period v d-

jinách Chod líiti bude. Jak vdomo, byla

památka Chod ped nedávnem obnovena zasa-

zením desky na rodný domek vdce Cho«l
Koziny, jenž byl ke konci 17. vku v Plzni

popraven, a proto jest spis tento zárove aso-
vým a upozorujeme na nj již nyní nejen ro-

dáky šumavské, ale i širší kruhy eské, an vy-

líí dkladn a zárove zajímav zápas Chod
s panským rodem Lamingenv a tragický konec

jeho. Ponvadž jest istý výnos díla toho v-
nován Ústední Matici školské a Národní jed-

not pošumavské, dostane se mu i proto roz-

šíení zajisté co nej hojnjšího.
*—* „Systéme naturel." Jasný návod slu-

chem nauiti se brzy, snadno a dkladn fran-

couzsky mluviti, isti i psáti. Samoukm, sou-

kromým uitelm i školám dle pirozené methody

sluchové sepsal Louis Schmidt. Veškerá práva

vyhrazena nakladateli. V Praze 1885. Nakla-

datel Fr. Borový. Tisk Edvarda Beauforta. Cena
sešitu 40 kr. Jak v soukromém, tak i ve škol-

ním vyuování poskytne kniha tato zajisté nej-

platnjších služeb, nebo jednak žáku samoukovi

nahradí uitele tou mrou, jak jej kniha jen

nahraditt mže, jednak uiteli, jemuž jest fran-

couzskému jazyuu vyuovati, uspoí mnohou
práci a podá pokynutí, jakby si pi tžších od-

dílech mlnvnických vésti ml, by i žáci mén
schopní se zdarem svtovému jazyku francouz-

skému se uili.
*—* „Uebnice zempisu" pro nižší pr-

myslové školy sestavil Karel Filipovský, prof.

pi c. k. státní prmyslové škole v Praze. S 23
vyobrazeními. Cena 50 kr. V Praze 1885. Na-

kladatel Ferdinand Urbánek, knihkupec pro li-

teraturu paedagogickou i hudební a pomcky
uebné.

*—* „asopis uitelek" který poal vy-

cházeli a jehož redaktorkou jest slena Emilie

Schmutzrová, vede si v dosud vyšlých tech
íslech velmi zdatn. Co nás pi nm nejvíce

tší, jest ta okolnost, že klade váhu na vyuo-
vání a vychování v duchu kesanském, kdežto

jiné asopisy uitelské bu si kesanství ne-

všímají a k nmu netený jsou, bu proti nmu
nepátelsky vystupují. Nakladatel tohoto výte-
ného asopisu jest B. Stýblo.

Osobní vstník duchovenský.

V arci hisk u psi v i Pm/skciii

V Pánu zesnul:

P. Josef Kunt, kaz t. kížovnického, dne '2.

záí 1885, (nar. 80. kvtna 1850, vysv.

19. ervence 1874).
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Jmenován jest:

p. Ondej Deutsch, ososní dkan v Boru (Hayd),

jmenován skuteným k. a. vikáem okresu
Borského.

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Kunz, katech, v Chebu, za far v Ne-
banicích

;

p. Karel Appel, far. Podvorovský, za far. v

Plané

;

p. Frant. Bárta, koop. Královický, za admin.

v Podvorov;

p. Hugo Geyer, kupí. Levínský, za výpom.
kuráta v Ullersdorfu, v hrabství Kladském

;

p. Dr. Eduard Knobloch, katech, pi mstské
vyšší díví škole v Praze, za hlavního far.

v Týn v Praze;

p. Jan Nováky za katech, pi mš. škole pro

chlapce v Kolín;

p. Ignác Jelínek, emer. vojenský kaplan, za

zámeckého kapl. ve Voseanech;
P. Václ. Váchal, len . premonstr. v Praze,

za kapl. v Radonicích

;

p. Jan Mai, neom., za kapl. v Halsu

;

p. Ludv. Caboun, neom , za kapl. v Mníšku
;

p. Frant. lalmáek, kapl. Chebský, za kapl.

v Tachlovicích

;

p. Theodor Siegl, za kapl. v Chebu
;

p. Ondej Wagner, kapl. v Treunitzích, za kapl.

na pedmstí Chebském;

p. Ant. ///, neom., za fund. kapl. v Treunitzích
;

p. Jos. Boscher, katech, v Lokt, za admin.

v Annabergu;

p. Karel Subovský, admin. v Kostelci u Kíž-
kv, za psalteristn u sv. Víta v Praze;

p. Frant. Jelínek, neom., za koop. v Tech
Sekerách

;

p. Frant. Kubíek, kapl. Žlutický, za kapl. v

Královicích

;

p. Ant. Scherzer, koop. v Aši, za kapl. v Žlu-

tících
;

p. Jakub Duffek, neom., za koop. v Aši;

p. Jos. Bóhm, neom., za katech v Žižkov;

p. Ant. Prokeš, neom., za zatímn. kapl. na

Kladn

;

p. Frant Kotalik, za zatímn. katech, na Kladn;
p. Jos. Dedek, neom., za zatímn. katech, na

Smíchov.

Uprázdnné místo:

Podvorov, fara patr. p. R charda kníž. z Met-
ternich, od 5. záí 1885.

V biskupství Králov-HrMeckém

.

V Pánu zesnul

:

p. Jos. Doubrava, b. notá, vik. sekret, a far.

v Nové Vsi, 9. záí 1885, (uar. 4. února

1817 v Hradci Králové, vysv. 25. ervence
1840).

Ustanoveni jsou:

p. Adolf Dvoáek, admin. Josefovský, za admin.
v ibuzi;

p. Fra.it. Uhlí, admin. Záloovský, za admin.
v Žiri;

p. Frant. Tomíek, kapl. Solnický, za admin.
ve V. Uín

;

p. Václ. Pilnáek, admin. Bohuslavický, za

kázat, u sv. Ignáce v Jiín;
p. AI. Dokonal, kapl. Náchodský, za koop.

v Josefov

;

p. Jan Volánek, koop. Bernartický, za kapl.

v Hoínvsi;
p. Frant. Dohnálek, neom., za kapl. v Boro-

hradku

;

p. Václ. Vaško, neom., za kapl. v Opatové

(Abtsdorf
)

;

p. Frant. Puchmajer, neom., za kapl. v Solnici

;

p. Ant. Kaška, neom., za kapl. v Cuslavi;

p. Jos. Knies, neom., za kapl. v Lužanech;

p Frant. Cujan, neom., za koop. v Bernarti-

cích (Bernsdorf)

;

p. Václ. Marek, neom., za kapl. v Karli

(Karlsbrunn)

;

p. Frant. Hendrych, neom., za kapl. v Novém
Hrádku

;

p. Jos. Cech, kapl. Lužanský, za kapl. v Ná-
chod

;

p. BVant. Mann, . dkan a far. v Liskovicích,

vstoupil na odpoinek.

Uprázdnná místa:

Liskovice, fara patr. nábož. matice, od 1. záí

1885;
Nová Ves (u Lomnice), fara patr. nábož. ma-

tice, od 10. záí 18^5.

Knihkupectví B. Stýbla má na sklad

:

Erláuterungen und Formularien

zu dem

Congruagesetze.
E-eichsgesetz 19. April 1885

R. G. Bl. Nr. 47.

Von

Dr Victor Fuchs,
Hof- und Gericlits -Advokát in Wien, Landtags- und

Reichsraths-Abgeordn.

Cena 1 zl., poštou 1 zl 10 kr.

Každá zakázka se vyídí bez odkladu.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (PísL xiv, 34.)

MARTIN JOSEF,

z milosrdenství Božího a milostí Apoštolské

Stolice biskup Budjovický,

všem milým vicim diecése Budjovické po-

zdraveni a požehnáni ve jménu Pán.

„Požehnán Bh a Otec Pána našeho
Ježíše Krista, kterýž požehnal nás všeli-

kým požehnáním duchovním, dary nebe-
skými v Kristu" (Efes. í, 3.). Tmi slovy
zaíná svatý apoštol Pavel list svj k církvi

Efesskó, u vdném srdci svém uvažuje
duchovního požehnání, které na nho a na
kesany Efesskó skrze Ježíše Krista od
Boha s výšin nebeských sestoupilo. Nej-
milejší ! Táž slova pronášejí dnes ústa moje,
prvn k Vám mluvící a prvn Vám že-

hnající. A nemohu ani jinak zaiti listu

svého, nebo vdn a pokorn vyznati
musím, že Bh pro ono duchovní pože-
hnání, které na mne a na Vás štde vylil,

na vky má býti chválen a veleben. „Ve-
liké vci uinil mn ten, jenž mocný jest"

(Sv. Luk. 1, 49.). Ten, jehož všemohoucí
slovo z nieho svty tvoí, jehož svatá
vle z pastušky Davida krále iní, jehož
vševdoucí oko na nízké vci se zalíbením
pati a na vysoké neshlódne, uchopiv ruky
mé, vyvedl mne na vysokou horu, abych
tam bdl, a stádce ovince Kristova vrn
stežil. Na ten cíl udluje mn dnes svá
tostní milosti pi svcení, a odevzdává
mn berlu pastýskou. Klaním se pokorn
mocné a dobrotivé velebnosti Boží, a vo
lám se svatým apoštolem : „Jsem uinn
služebníkem Ježíše Krista z daru milosti

Boží, kteráž dána jest mn podle psobení
moci jeho" (Efes. 3, 7.;. Pi té píležitosti,

kde ústa moje pokorn chválu Bohu vzdá-

vají za to, že mne za pastýe stádce svého
vyvolil, náleží také Vám, Nejmilejší, abyste
Boha vdnými a pokornými chválami
oslavovali, nebo ped sty lety bylo pro
Vaše pedky a pro Vás v krajinách tchto
založeno a zízeno samostatné sídlo bi-

skupské. Až do roku 1785., tedy 812 let

náležely kraje jižních ech k arcidiecósi
pražské, a letošního roku slaví se stoletá
památka založení samostatného biskupství
Budjovického.

Mají-li vící samostatného otce du-
chovního v stedu své obce, tvoí dohro-
mady osadu farní, více osad farních, ma-
jí-li samostatného biskupa, tvoí diecósi.

Diecése s biskupy, s knžstvem a vícím
lidem mající spojení s viditelným nástup-
cem Ježíše Krista, se svatým Otcem v í-
m, tvoí dohromady svatou Církev kato-
lickou, která po veškerém svt jest roz-
vtvena a rozložena. Každý vící kesan,
by i na tom nejodlehlejším míst pe-
býval, jest lenem veškeré svtové Církve,
má-li jen spojení s ádným duchovním
správcem svým, s biskupem svým diece-
sáním, a skrze biskupa svého s nej vyšší
hlavou, se svatým Ot)em, papežem ím-
ským. Posvátná páska, která spojuje a
sjednocuje vící s duchovními pastýi,
jest vždy tím užší a nžnjší, ím blíže

oni k sob stojí, ím bližší jest styk oba-
polný mezi nimi, a tak-li biskup, nástupce
apoštolský, z blízka jest k vícím svým
pipoután, psobí blízkos ta, že oko jeho
nad ádem a kázní lépe a snáze bdít i

mže. a protož právem možno íci, že za-

ložení biskupství v Budjovicích velikým

|

jest dobrodiním pro jižní kraje vlasti naší.

i

Pt duchovních pastý, jejichž zásluhy
veliké jsou, ídilo v uplynulém Ptoletí naši
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diecési. tyi odpoívají v sladkém pokoji,

a tla jejich, na hbitov Budjovickém
pohbená, oekávají uprosted oveek, v
Pánu zesnulých, radostného z mrtvých
vstání. Vznešený a osvícený pedchiidce
mj. od nhož mám apoštolskou posloup-

nost, byl dle vle Pán na stolec svatého

Vojtcha do Prahy povolán, a tak nahra-

dila naše vdná diecése to, eho jí ped
stem let se stolce metropolitního bylo do-

páno. Všickni ti slavní a zbožní bisku-

pové, kteí s berlou pastýskou diecési

Budjovickou idili a spravovali, byli vr-
nými služebníky Kristovými, štdrými roz-

davai tajemství Božích, hlásali neúnavn
se svým knžstvem pedkm Vašim Kri-

sta ukižovaného (I. Kor. 4, 1.), rozšiovali

mezi nimi svtlo svaté víry, rozsévali po-

žehnané sím slova Božího do jich zbož-

ných srdcí, a mne pijali jako šestého do
ady své, abych s horlivým knžstvem,
které oni mn vychovali a odkázali, pra-

coval o Vašem spasení v poínajícím dru-

hém století biskupství Budjovického
Máme, Nejmilejší, spolenou radost,

zpomínajíce na dar, kterého se ped stem
let pedkm našim z nestihlé lásky Boží
dostalo, a uvažujíce, jak diecése naše jako
zvláštní samostatný kámen do domu a

chrámu Božího, jenž jest Církev svatá,

byla zapuštna, a jak jí a biskupu jejímu

k ochran zvláštní andl strážce byl u-

stanoven. V dom a chrám Božím bylo
tedy vykázáno ped sto lety naší diecési

estné, samostatné místo, tak jako ped
tisíci lety sám dm a chrám Boží ve vlasti

naší byl zbudován. Tehdáž byli šastní
pedkové naši ku svaté víe kesanské
povoláni, byli uinni spoluobany svatých
a domácími Božími, byli vzdláni na zá

klad apoštol, kde nejzákladnjší kámen
jest sám Kristus Ježíš. Bh je vyvolil

v Kristu Ježíši, aby byli svatí a nepo-
škvrnní ped obliejem jeho v lásce, a

pedídil je k pijetí za syny skrze Ježíše

Krista pro sebe podle uložení vle své,

k chvále slávy milosti své, kterouž je do-
brotiv obdail skrze milého Syna svého
(Efes. 1, 4— 6.) Tohož vyvolení a ped-
ízení za syny Boží dostalo se i nám
z pouhého milosrdenství a z nesmírné lásky
Boží. O jaká to vznešená dstojnost!

Všecky vci, které vkol sebe vidíme,
aneb jichž rozumem pojímáme, jsou dílo

rukou Božích, dílo stvoitele nebe i zem,
a vci ty vyvolil Hospodin, aby jen byly,

trvaly, a k urenému cíli nutn a beze

zmny se braly. Horám a stromm dal
vrcholy, údolím nížiny, vodám vláhu,
vzduchu souši, ohni žár, zemi úrodu.
Všickni ti tvorové jsou mrtví, bezživotní.
Avšak do jich íše vnesen jest život, po
vtvích strom poletují ptáci, po pláni a
skalin pobíhají zvíata, ve vodách plují

živoichové. Na tchto tvorech možno zna-
menati život a innou sílu, nic mén oni
žijí, nevdouce, pro žijí, síly jejich jsou
inný bez vle, úmyslu a rozvahy. Nade
všecky tvory vezdejší vyvýšen jest koru-
novaný tvor Boži, lovk, jenž k obrazu
a podobenství Božímu jest stvoen, a jenž
maje nezahladitelnóho ducha silou rozumu
k pravd Boží a silou vle k lásce Boží
dostoupiti mže. Co jest lovk, že jsi na
pamtliv? aneb syn lovka, že jej na-

vštvuješ ? Uinils ho málo menšího andl,
slávou a ctí korunoval jsi jej, a ustanovil

jsi jej nad dílem rukou svých (Žalm 8,

5— 7.). Pravda jest, že Bh, stvoitel nej-

dobrotivjší, na všecky tvory nebes i zem
vylévá hojnost dar svých, avšak lovk
jest jich nejprvnji, v nejbohatší míe
úasten, nebo z vle Loží jest více než-li

kámen vedle cesty, než-li strom v zahrad,
než li zvíe na poli, on nese v duši své

obraz Boží, on náleží Bohu, on rozumem
poznává Boha a vlí touží po nm a tak

blažen jsa, v Bohu se raduje. Veliký a

vznešený to cíl, jenž do útrob duše lidské

jest položen, která k obrazu Božímu jest

stvoena. Akoliv lovk poznává, že Bh
stvoitel k velikému a vznešenému cíli jej

povolal, pede není to ješt vrchol povo-
lání jeho. K té výši, že lovk Boha stvo-

itele svého poznati, a po Bohu se roztou-

žiti mže, dostoupili i nkteí pohané.

Avšak kesané svtlem svaté víry Kri-

stovy osvíceni vidí, že Bh jest jich nej-

dobrotivjší a nejlaskavjší Otec, že své

vyvolené a pedízené miláky nestihlou

otcovskou láskou miluje. Nejvelebnjším
dkazem této lásky otcovské jest nestihlé

tajemství Vtlení Syna Božího, jenž z vý-

šin nebeských sestoupí v, z Ducha sv. se po-

av, z Marie P. se narodiv, uinilse bratrem
naším. Pro nho pijal [nás Bh Otec za

syny své, a kdo ví ve jméno Ježíše Kri-

sta, kdo s Ním duchem i srdcem jest spo-

jen, jest synem Božím uinn. Této ne-

smírné lásky Boží nikdo na svt nepo-

stihne; vždy otrok ujamený nezná ani

té sladké lásky pirozené, která v srdci

syna ped tváí otcovou se ozývá, a slu-

žebník, za mzdu najatý, nepocítí té ve-
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zdejší blaženosti, která jest podílem vol-

ného synovskóho milování.

Kesan uinn byv zde na svt sy-

nem Požím bude jedenkráte na vnosti
spoluobanem svatých a domácím Božím,
ddicem Božím a spoluddicem Ježíše Kri-
sta. Nejmilejší! V tchto slovech apoštol-

ských jest naznaeno povolání a urení
Vaše, a dle toho ukládá mn Bohem sv-
ený úad svatou povinnost, abych o to

peoval, abyste byli milými dítkami Bo
žími, v lásce Boží prospívajíce, a takto
abyste stali se ddici království Božího.
ím více toho pevelikého úkolu uvažuji,
tím zejmji vidím, že radosf i báze ne-
jsou daleky srdce mého. Srdce mé poci-
uje rados, nebo rozpomínám se, jak Bh
milosrdný ped tisíci lety poslal vykoupení
pedkm našim skrze svaté apoštoly Cyrilla
a Methodje, a jak pikázal jim na vky
zachovati smlouvu svou. Tehdáž uinil je
spoluobany svatých, domácími Božími,
syny Božími (Žalm 110, 9.), a Vy Nejmi-
lejší, jste jim rovni. Srdce mé raduje se,

že Otec nebeský ped sto lety v nov po-
tvrdil devítistiletou smlouvu svou, shro-
máždiv a soustediv naše pedky kolem
vlastního biskupa, jemuž hlavy církve a
státu, jak Bohem jsou povolány, samo-
statné sídlo vykázaly.

Raduji se, Nejmilejší, nad Vaší živou
a pevnou vrou v Ježíše Krista a nad Vaší
dobroinnou láskou. Nepicházím k Vám
jako neznámý, z kraj dalekých, kde by
snad jen zbožná povst o Vás byla roz-

šíena, nýbrž byl jsem vždy blízkým svd-
kem Vašeho bohumilého života kesan-
ského od dávných as. Mezi Vámi jsem
se zrodil, mezi Vámi byl jsem vychován,
a všecky práce mého 23-letóho knžství
byly vnovány rodné mé diecósi. To vše
psobí srdci mému blahou rados.

Avšak i báze pojímá srdce mé, nebo
nyní nastává mn tžká práce, veliká pée
a hrozná zodpovdnost. Až posaváde pra-
coval jsem v ústraní, v tichém klidu, ko-
nal jsem vli cizí a podroboval jsem se

v podízeném postavení svém milerád roz
kazm vyšším, nyní však spravovati mám
etné knžstvo a býti vdcem velikých
zástup v Kristov království viditelném,
mám peovati o svené dítky Boží, aby
všecky se staly ddici království Božího,
aby žádné z nich vinou mou nezahynulo.
Tžká to práce a veliká pée, a protož
prosím Vás, Nejmilejší, jako druhdy prosil

svatý apoštol kesany Efesské (1, 4.),

abyste byli svatí, neposkvrnní ped obli-

ejem Ježíše Krista, abyste byli v lásoe,

a rovnž i já dle píkladu téhož svatého
apoštola „nepestanu dík o i ni ti z Vás,

pipomínaje Vás na modlitbách svých,

aby Bh Pána našeho Ježíše Krista, Otec

slávy, dal Vám ducha moudrosti a zjevení

v poznání jeho" (Efes. 1, 16— 17.)

Neoddávám se nijak pílišné bázni,

nebo mám pevnou dvru v Boha, jen z

mne obdivuhodným zpsobem k biskup-

skému úadu povolal, On mne neopustí,

On mne bnde síliti, a rameny svými za-

stíní mne (Žalm 90.). Pevnou dvru mám,
že moje pesvatá, nadjná Hvzda jitní,

nejblahoslaveujší Panna Maria, která pi
mnohých starostech chmurných jasn o-

svtlila stezky života mého, vždy se mne
ukáže, kdykoli ji dvrn za pomoc vzý-

vati budu. Nemén mohu dvovati v
mocnou ochranu pstouna Pán, sv. Josefa,

a svaté matky Anny, jichž pomoci asto
se mn v život dostalo. Silnou dvru
mám, znaje osvdenou a neúnavnou hor-

livost a obtavost milovaného knžstva
diecósního, jsa pesvden, že všickni moji

ctihodní spolupracovníci na vlnici Pán
trpliv a staten ponesou svaté jho a

tajemné bím Ježíše Krista, a že se mnou
jednou duší a jedním srdcem sdíleti budou
veškery mé slasti i strasti. Nemalá jest

dvra má i z té píiny, že vím o Vás,

Nejmilejší, že svatá víra kesanská jest

Vám na svt pokladem nejdražším, že

jest Vaší jedinou perlou, pro niž všecko

na svt byste opustili, a že Vaše nej-

hlavnjší snaha jest, Bohu žiti a Bohu
umíti.

Pro ty píiny klekám na kolena svá,

a modlím se se svatým apoštolem k Otci

Pána našeho Ježíše Krista, z nhož se

všeliké otcovství na nebi i na zemi jme-
nuje, aby Vám dal podle bohatství slávy

své posilnnu býti skrze Ducha svého,

aby Kristus pebýval skrze víru v srdcích

Vašich, abyste v lásce vkoenni a zalo-

ženi jsouce, poznali lásku Kristovu a na-

plnni byli všelikou plností Boží (Efes.

3, 14 19.).

A nyní prvníkráte zdvihám rukou
svých a žehnám Vás. Milost Pána našeho
Ježíše Krista a láska Boží a úastenství
Ducha sv. budiž se všemi Vámi. Amen.

V Budjovicích, ve svátek sv. Andl
strážných, dne 6. záí 1885.

MARTIN JOSEF,
biskup.

27*
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Kázaní
k horníkm.

Napsal Alois Dostál.

„Nevíme dne ani hodiny."

Pemoude zaídil Hospodin dráhu ži-

vota našeho, že nepovdl nám, který den,

která hodina naším posledním okamžikem,

kdy život konci, duše od tla se odluuje.
Jinoch v kvtu mládí svého, muž bujaré
síly, staec sehnutý, dít v plénkách, —
nikdo neví, kdy nad ním zazní slova Ho-
spodinova: „Vydej poet ze života svého,

zde tvj konec, zde tvj hrob!" A bylo
by to opravdu zlé pro nás, kdybychom
vdli a znali konec svj, kdybychom íci
mohli: „Zde zemru, toho dne složím kosti

své do hrobu." Jaká hrza by pojímala
nás, s jakým strachem, všech úd tesením
bychom ekali nešastného, osudného toho
dne, té hodiny ! My však nevíme ani dne,

ani hodiny skonání svého.

lovk zdravý, silou kypící, bujarý
ani se nenadje a nad jeho tlem se sklene

hrob, lovk vysoko postavený, mnoho na-

djí do života mající, a umírá okamžikem,
lovk rozkoším svta oddaný, veselý, ži-

vota plným douškem požívající a schadne
vihled. A jako s asem tak i s místem.
Kde se práv nejmén nadjeme, tam kle-

sáme smrti do nárui. Máme píklady, že
herci na jevišti, kazatelé na kazatelnici,

pi oltáích, lidé na poli, na cestách, v sou-

kromí i ve spolenostech umírají. Plnou
mrou se osvduje na nás, že ani dne
ani hodiny nevíme, kdy bude život náš
ukonen. Však v nejvyšší míe slova ta

osvdují se na vás, drazí pátelé, kteí
den co den smrti, nebezpeenství života

díváte se vstíc, den co den zápasíte s ži-

votem i smrtí, den co den se odvažujete
na místa, jež vaším hrobem mohou býti.

Vy vru nevíte hodiny, nevíte dne.

Kdo se do nebezpeí njakého vy-

dává, pipravuje se na n. Byl jsem pí-
tomen, kdy tes ii na vrch vže kladli bá
a ti muži uinili i záv, ti mužové smíili
se s Bohem, aby smrtí hrozící nebyli pe-
kvapeni nepipravení, by vše po jejich

smrti v poádku bylo nalezeno a také oni

smle ped tvá boží mohli pedstoupiti.
Tato zející propast jenom jednou byla o-

tevena ped jejich zrakem a to na krátkou
chvíli; jakž ten, který stále v nebezpeí
života se nalézá ? Mudec a král Damokles

byl v lesku a sláv, požíval eho mu hrdlo
ráilo, byl ctn a vážen, což mu závidl
jistý lovk a ekl: „Jenom kdybych den
jeden za tabulí tvojí mohl posedti." —
„I stane se," odpovdl Damokles, „užij

mých radostí do syta." A skuten posa-
dil za svj královský stl druhého dne
lovka toho. I liboval si pi hodech krá-

lovských, spokojen byl, až náhodou se 0-

hlódl nad hlavu svoji. Co to, malý me
visel na tenounké žíni píímo nad jeho
hlavou. Rychle chtl uskoiti, boje se, že

me v okamžiku padne a rozpoltí lebku
jeho, však král mu nedal, ka: „Jen užij

tch radostí královských; to jest mj život

;

vám se zdá, že jsem šaste^ že jsem spo -

kojen a nad mojí hlavou visí stále me,
to jest mj život vysazen všelikým i ná-

hlým pohromám*"
Drazí pátelé, vy nesedíte za stolem

královským, vy hluboko v zemi se potíte

pi práci, vy namáháte se denn, pracn
dobýváte si chleba vezdejšího, ale i pi
té práci, starosti a námaze me Damoklv
visí nad hlavami vašimi. Jenom jeden ne-

opatrný úhoz, jedno sklouznutí, jen malý
balvan a vy jako ervi stlaeni jste k ze-

mi. Nevíte dne ani hodiny. A pominu
malých, etných neštstí v dolech, jež

mnoho obtí lidských si vyžádala, mnohého
otce rodiny, syna hodného, nadjného za-

sypala, pipomínám jenom tato vtší, b-
hem tohoto plroku sbhlá (1885). V uhel-

ných dolech Karvinských na 150 haví
bylo zasypáno, po nichž 45 vdov a 98

sirotk zstalo. Ano pi vykopávání mrt-

vých tl znova vrstva hlíny se zítila a

23 horník zasypala. Ješt hrza od Kar-
vínského neštstí nepominula, byla tu nová
zpráva ne mén hrozná, že v dolech

v Dombrov (27. bezna) 56 dlník i se

svým horním úedníkem zasypáno a po
tch opt 39 vdov a 122 sirotk pozstalo

I

V dob nejnovjší oznámily uoviny, že

v úhelnáoh v Kliftorihallu (18. ervna) 169

horník bylo zasypáno, kteí po sob 80
vdov a 213 ubohých sirotk zanechali.

Abyste odvrátili veliké neštstí, jež

by pro vaše ženy a dti mohlo vznik-

nouti, když by živitele ztratily, proto se

spolujete, podporujete. Ale to je toliko

o pozstalé na tomto svt postaráno a

jak se proti vnosti spolíme, bychom se

nemusili báti každou chvíli úty klásti ze

svého života? Již praotcové vaši, jak se

doítáme o havíích v nejstarších dolech

Kutnohorských, Píbramských, Jáchymov-
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ských a jiných, díve než vstoupili do
šachet, poklekali a vroucn se modlili.

Vbec scnledáváme v dávnovkosti havíe
jako lidi vážné, lidi šlechetné, ctnostné,

jako lidi ádné a zvlášt nábožné. Kolik
chrám postavili, kolik kaplí poblíže dol
vystavli, vždy šachty svtcm zasvco-
vali, jejich jméno jim dávajíce. V Kutné
Hoe postavili chrám k ustavinému kla-

nní se nejsv. Svátosti oltání a zatím co

v dolech bylo pracováno, jiná ást dlník
s knzem v kostele na modlitbách trvala.

Služeb božích nedlních nejinak než spo-
len v stejnokroji a se svými úedníky
se úastnili. Vru kdo proítá spisy a pa-
mátky dob tch, pedstavuje si havíe
jako muže odhodlaného na život a na smrt,
ponvadž jeho duše jest istá, beze hích.
Písn havíské bývaly vážné, vtinou
poukazující na to nebezpeí, v nž se vy-
dávají.

Poukázal jsem na minulost haví,
jak si je mnohý dle spis pedstavuje. Žel,

že není tak v pítomnosti. Kde ta stará
zbožnost, šlechetnosf, poctivost? Kde to

spolené navštvování chrám, kde ty
písn ranní, kde ty kaple, kde to vše?
Haví v minulosti nebyl pouze dlníkem,
v užším smyslu toho slova, haví rovnal
se emeslníku a každý na nj se díval
s úctou a vážností, vda, co podniká, do
jakého nebezpeí se vydává. Ale ten cech
haví poklesl — nevím í vinou — hlu-
boce. Vy eknete „my se podnes modlíme,
díve než vstupujeme do dol," pravda,
ale rcete, nebývá ta modlitba pouze, jako
když jinde zvonkem zazvoní, že as do
práce, nebývá modlitba ta jenom pouhým
práce zaátkem!

Jeden starý haví si stžoval, že i

tahle památka dob minulých pílišným
chvatem klesá, že kdyby ta modlitba ne-
byla takoka nucena, že by si mnohý vstu-
puje do dol, kde smrt z každého konta
zeje, ani na Boha nevzpomnl. Pak citoval
sloku staré písn*) dodav, že si více ne-
pamatuje a mládež ani tolik nezná. V kraji,

kde bydlil lid hornický, byl lid nejlepší,

*) My pod zemí dny i noci

pro svou živnost trávíme,

krásné slunko na obloze

málo kdy jen spatíme. —
Stíbro, zlato, m i uhlí,

železo, jež lámeme,

z hloubi zem na den jasný

dostati se hodláme.

nejspokojenjší, nejzbožnjší. Ovšem zvykem
všechno ovšední, i to nebezpeí ochabne,

ale není do roka tolik píklad, jež volají

na ostatní : „Pamatujte na smrt, na v-
nost, dnes mn«, zítia tob?" Nevzpomene
sobe otec rodiny pi ranní modlitb na
ženu, na dti : „Jak pak kdybych vás

tady dnes zanechal opuštné siroty?" Ne-
vzpomene si syn na rodie: „Kdo bývám
byl po mn oporou, kdo by se o vás sta-

ral?" Nevzpomínáte si modlíce se ráno

ped prací: „Jak kdybych dnes ped soud-

nou stolici vstoupiti ml, jak bych obstál,

jak bych Bohu svému ve tvá pohledl V"

Takové myšlenky by nepišly do hlavy

vám, když se ponoujete do také hloubky,

když nasazujete život svj?
Proto jste si vyvolili patrony: sv.

Prokopa, sv. Barboru a sv. Annu, proto

práv obracíte zraky své k tm svtcm,
jež nás ped náhlou a nenadálou smrtí

hají. A má-li modlitba ta býti u Boha vy-

slyšena, má-li modlitba ta nebesa proni-

kati, musí býti vroucná, to jest nejenom
zbožná slova íkati — to nepostauje —
ale nábožné city a myšlenky vzbuzovati.

Ta modlitba dále musí býti pokorná jako

publikánova v chrám Jerusalemském, ta

modlitba musí býti dvrná, s jistotou

ekající vyslyšení, ta modlitba musí býti

vytrvalá, když den co den v nebezpeí to

se vydáváte. Tak zajisté modlili se, pli
vaši pedkové, jak nám to památky kutno-

horské dosvdují.
Aby však život váš úpln se podobal

životu haví tch, dávno pod zemí od-

poívajících, nestaí jenom denní vroucí a

pokorná modlitba, i život veškerý taký

býti má — tak ctnostný, tak spoádaný,
tak píkladný. Haví se nemá snížiti, by
podlehl vášním — jako karbanu, opilství,

haví nemá nakloniti sluchu svého pod-

vratným bohužel nyní asto slýchaným
hlasm, haví nemá se nikdy rovnati dl-
níkm, kteí bezpen pracují na povrchu,

haví je osobou velmi dležitou, obtavou
a proto si má býti této dstojnosti vdom
.a dle toho živ býti. Rodina at spoádána,
dti k dobrému vychovávány a otec —
hospodá at píkladem celé rodin. Ale

když rozbroje domácí vypuzují dlníka
z domu, když nenalézá pod stechou domu
svého toho blaha, toho kouzla spoádaného
života, pak není divu, že dti rodného

krbu se straní, že se i jinde v cizím sta-

vení stravují, že na své rodie zanevírají,

jim v niem nikdy nepomohou ano že i
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na poheb staré matky jiti se stydi. Syn
vždycky pracoval vedle otce, od nho sly-

šel jenom dobré pro život užitené vci,
s ním se dom z práce vracel, s ním ráno
do práce spchal. Ale kde rodie sami
dti uí záhy ku p. kouení, pití, když
se i tím vychloubají, že syn, a celou noc
byl vesel v hospod — syn trnáctiletý -

pece z rána do práce jde, tedy už tak
stateným je, pak se nedivme, že zdraví

dlník tím podkopáno, že záhy klesají

v hrob.

To jenom nkolik ukázek ze skute-
nosti. Dr. p., bute si vdomi svých po-

vinností, rozpomete se, jak dležité místo

zastáváte ve spolenosti lidské, bute ve
všem podobni otcm svým a vydávajíce

se do nebezpeí života, pamatujte na slova :

„Nevíme dne ani hodiny." Amen.

R e c

k studujícím na nedli XIX. po sv. Ducbu.

Píteli, kterak jsi sem vešel,

nemaje roucha svatebního ?

Mat. 22, 12.

Píští pátek bude vám, j. dr. dle ke-
sanského ádu škol našich užiti prostedku,
jejž k oištní a posvcení, ku smíení a

ospravedlnní svých vrných ustanovil sám
božský Vykupitel Ježíš Kristus, prostedku
to, bez nhož k dokonalosti mravní do-

spti, umní života v pravd šlechetného

a bohumilého dosíci, ku pravé vzdlanosti
a trvalé spokojenosti dojiti nikterak nelze.

Prostedkem tím jest svátost pokání. Na
sobotu pak o 8. hodin ranní zvu vás ku
slavení veee Pán, ku pijímání nejsv-
tjší svátosti oltání.

Kéž není ani jediného mezi vámi,
jenž by podobal se tm, o nichž slyšeli

jsme v dnešním evangelii, že za nízký-
mi, lichými, podlými píinami zdráhali

se vyhovti žádosti královského hostitele,

který skrze sluhy své pozvání jim uinil
k hostin pipravené Synu svému. Kéž
nikdo z vás, mladiství pátelé, nepistoupí
k oltái Kristovu, ku pijímání tajemství
lásky Pán nemaje patiného, svatebního
roucha, t. j. nejsa dle duše ani dle tla
náležit pipraven, uchystán k dstojnému
uvítání božského Posilová tele ve svém
srdci.

Šastné srdce a blahoslavená duše,

která hodna jest Krista pobožn prijmouti

a ve pijímání tom duchovními radostmi
naplnna býti. O jak velikého vítá Pána,
jak vznešeného uvádí hosta, jak utšeného
nalézá spoleníka, jak vrného pijímá
pítele, jak spanilého a šlechetného tu

získává rádce, vdce, potšitele a pomoc-
níka ve všech okolnostech života, ve vše-

likých vnitních i zevnitních potebách
pozemského putování svého ! Pipravte
tudíž j. dr. s nejvtší svdomitostí srdce

svá, abyste dstojn slavili památku ve-

liké a božské obti vykoupení našeho.

Pedevším zpytujte bedliv svdomí a dle

možnosti své pravou zkroušeností a po
kornou zpovdí je vyiste; hlete, abjT

nic nebylo na vás a ve vás, co by vás

tížilo, znepokojovalo a vám pekáželo ra-

dostn pistoupiti ke stolu Pán. Mjte
v ošklivosti každý hích, všelikou nepra-
vost, všecku váše, a náruživost vbec,
svých pak chyb, poklesk a provinní li-

tujte zvlášt zpovdníkovi na míst Božím
slabosti, kehkosti a nedokonalosti srdce

svého upímn vyznávajíce. Uite pevné
pedsevzetí, že se vynasnažíte ze všech

sil o zdokonalení života svého bedliv
pracovati a v dobrém stále prospívati. Na-
ež dvrn porute tlo své i duši svou
Hospodinu, abyste hodni uinni byli státi

se Christofory, t. j. nositeli a následovníky
Krista v život i ve smrti a úastníky
slávy jeho na vnosti. Pak s hlubokou
srdce pokorou, s vroucí uctivostí, s živou

vrou v božského Spasitele a s nábožným
úmyslem, aby est Boží se rozmáhala a

dílo spásy vaší se konalo, pistupte k oltái

Pán.
Budiž vám patron náš sv. Václav,

jehož výroní památku nedávno jsme sla-

vili, píkladným vzorem, s jakou uctivostí,,

s jakou vroucí zbožností památku veee
Pán slaviti dlužno. Nkteré úkazy nžné
úcty našeho patrona k nejsvtjší svátosti

Oltání butež dnes uvedeny a vám k u-

vážení i následování vele doporueny. —
Dle známých až na naše asy rozší-

ených povstí ml knžic Václav již

v útlém vku veliké zalíbení v tom, že

víno i chleb (hostie), zevnjší to zpsoby
svátosti oltání, a. jiné ku konání svaté

obti potebné vci sám poizoval a že

velice rád pi mši svaté pisluhoval. Vroucí

svou zbožnost a lásku k nejsvtjšímu ta-

jemství oltánímu zachoval sv. Václav u

vku jinošskóm i mužském. Kroniká Pul-

kava, jenž životopis našeho patrona, císa-

em Karlem IV. latin sepsaný
/
do své
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kroniky v eském pekladu vložil, píše o
zbožných výkonech ku poct nejsvtjší
svátosti Oltání Václavem podnikaných,
v tato slova : „Muky i vína, ke mšem sv.

svýma rukama a svým úsilím zvláštním
dobývaše i obtovaše, aby est a chvála
Bohu rozšíena byla."

Jiný peklad téhož latinského životo-

pisu od císae Karla IV. sepsaného a v pas-
sionálu eském umístného, praví se takto :

„Tu také zvlaší (tni) pokorú cinieše, ež
(že) hostie tajn sám peka a z hroznóv
víno svýma rukama vydavaše, k Božiejí
služb po kostelích dávaše."

Zprávy a povsti o zvláštní úct sv.

Václava k velebné svátosti a o jeho skut-

cích pokorných na poest pedrahé obti
konaných zaryly se vbec hluboko do
srdcí celého národa našeho a byly již ode
dávna daleko široko po svt katolickém
rozhlášeny. Tomu nasvdují nejen staré
církevní kalendáe diecése pražské, ale i

jiných, cizích diecósí, ve kterých se na
den sv. Václava zvláštní o tom zmínka
iní, kterak tento svtec z veliké úcty
k nejsvtjší svátosti Oltání hostie a víno
ku konání svátosti té potebné, sám pi-
pravoval. Nad to iní o tchto pokorných
skutcích našeho patrona zvláštní zmínku
i tak zvané lekce i tení v hodinkách
církevních, jež se knží dle ímského bre-
víe v celé Církvi katolické na den sv.

Václava modlí. Praví se tam doslovn
takto: „Svýma vlastníma rukama rozséval
sv. Václav pšenici a víno tlail, kterých
vcí se pak pi mši sv. užívalo." — A
díve ješt nežli hodinky církevní na po-
est sv. Václava do ímského brevíe na
rozkaz papežv vloženy jsou, tedy ped
r. 1673 etly se podobné lekce nejen v e-
chách, na Morav a ve Slezsku, nýbrž i

v mnohých jiných diecésích, kterých du-
chovenstvo církevní hodinky ku cti našeho
patrona od dávných as již se modlilo.
Sv. Václav pokládá se v širém svt ka-
tolickém za jednoho z nejhorlivjších cti-

tel nejsvtjší svátosti Oltání a pokorné
jeho skutky, jež na poest této svátosti

byl vykonal, považují se za charakteristic-
kou známku, jíž naší vlasti ochrance mezi
Svtci Božími vyniká, a pozornos lidu

kesanského všude na se obrací.

Nikdo nediv se tomu, že sv. Václav
tak mimoádným zpsobem ve zbožnosti
své si poínal, vždy vyvolil jej Hospodin,
aby byl nejen výteným vladaem naší
zem, nýbrž i zárove horlivým apoštolem

eského národa, k jehož pokesanní ve-

lice pispl. Pokestní národ nedailo se

a nedaí se nikdy než-li tou cestou, kte-

rou Syn Boží kráel a naznail, když pro

vykoupení pokolení lidského s nebe se-

stoupil; byla to cejta nevídané, neslýchané
a pepodivnó pokory, posetá strastmi a

utrpením a konec její hora Kalvárie. Pý-

chou svedeno bylo lidstvo s pravé cesty

spásy, pokorou mlo zase na pravou cestu

zpt uvedeno býti. Skvje se pokorou, do-

poruoval božský mistr náš zmínnou
ctnos i jiným ka: „Ute se ode mne,
nebo jsem tichý a pokorný srdcem." Po-
koru uložil Pán za povinnost uenníkm
svým, když jim pi poslední veei nohy
umývaje pravil: „Píklad zajisté dal jsem
vám, abyste jakož jsem já uinil vám, i

vy inili." Cestou pokory kráeli pi obra-

cování národ sv. apoštolov ; touže cestou

bral se i apoštol národu eského sv. Vá-
clav. Z toho stanoviska nutno tudíž po-

suzovati jeho pokoru, již jevil zejména
ctním a navštvováním velebné svátosti,

v kteréžto Kristus Ježíš svou nevyslovi-

telnou pokoru stále hlásá, an sátn sebe,

velebnost a slávu svou skrývaje pod ne-

patrnými zpsobami chleba a vína synm
lidským se podává.

Svatý Václav zeknuv se knžské
dstojnosti, jež s dstojností knížecí bý-
vala úzce spojena, svými ku poct pravého
Boha pokornými skutky nahražoval vše,

co dívjší knížata jakožto nej vyšší knží
ku poct lichých boh inívali. O tchto
pohanských obyejích pedk našich teme
v rukopise králodvorském na míst, kde
hrdina vZáboj na cizí vojsko kesanské,
jež do Cech vtrhlo, mezi jiným takto žaluje :

I vyhán z hájev vše krahuje,

i kací bozi v ciuziej vlasti,

takým sé klanti zd,

i jim obecati obét.

I nesmiechu s biti v elo ped bohy,

ni v súmrky jim dávati jiesti.

Kamo otík dáváše krm bohóm,

kam k nm hlásat chodíváše,

posékachu vš drva, i rozhrušichu vše bohy.

Svtec Václav pohrdnuv knžstvím
pohanským a následuje píkladu Syna Bo-

j

žího, chodíval také i noní dobou na mo-

I

dlitbu k Bohu živému a pravému. Jsa
i kesanem a apoštolem nosíval také v noci

pšenici a víno, ale ne za ob krahujcm
! a modlám, jak pedchdcové jeho inívali

a za doby Václavovy ješt mnozí jiní sta-



432

roštové, nýbrž za tou píinou, aby z pše-

nice a z hrozn pipravil hostie a víno
pro nejdražší obfi mše sv., pro velebnou
svátost Oltání, ve které Syn Boží nás
tla svého a krve své úastny iní.

A když panující kníže Václav, který
jak nejrozšafnjší otec o své nejchudší
poddané se staral, v nejhlubší pokoe zim-
ního asu, noní dobou chrámy navštvo-
val, v nichž velebná svátost chována byla,

a když sám s nejvtší uctivostí svátost

pokory a lásky Pán pijímal, dovtípil se
toho snadno lid, že tak moudrého, roz-

šafného a dobroinného knížete jen nej-

závažnjší dvody pimnly k tomu, aby
pohrdaje pohanskými modlitbami Kristu
ve svátosti Oltání pítomnému pokorn
se klanl.

Budiž i vám, jinochm eským, mlá-
deži svatováclavské, tento píklad sv. d-
dice naší vlasti novým dvodem, abyste
svátostný výkon pijímání Nejsvtjšího
ped se brali s uctivostí, pokorou, istotou
srdce a s velou k Pánu láskou. Kdykoli
bude vám pistoupiti k sv. pijímání, pi-
neste vždy s sebou roucho svatební, t. j.

pistupte jen po náležité píprav duše i

tla. istá, hích prostá budiž duše, po-

korné budiž srdce, ochotná ku plnní vle
Boží budiž vle vaše, nžné, vážné, slušné

budiž i chování vaše zevnjší pi posvát-

ném tom úkonu.
Kristus Ježiš, jenž nám v pepodivné

svátosti památku svého umuení pozsta-
vil: popej vám j. dr. svatá tajemství Tla
a Krve Pán tak velebiti, abyste ovoce
vykoupení jeho (hojnost milosti a pože-

hnání Božího) stále v sob okoušeli. Amen.

Z legend pravku*
Deus-Creator.

„Uinil tedy Bh lovka
z hlíny zem a vdechl v tvá
jeho dchnutí života."

1. Mojž. 2. kap. 7. v.
;

Zem mladá v plné plála svží kráse,

proud zlatých paprsk jak v záném jase

te padnul na ni dlouhou bílou prouhou

jak chvéla se — zda rozkoší i touhou ? —
co dechla jen, to bylo sladkou vní,
jež vzduchem táhla žhoucí opojivá;

jak pohnula se, vln šum letí tní
a šelest listí a zpv ptaí v to hned splývá,

vše jeden jásot, zpv a blaho, štstí,

vše jeden kvt, jenž shýbá ratolesti,

kde hrdlika své hnízdo nžné pletla.

Tak v první vk zem mladá svží kvtla. —
A. tam, kde strom zkvetlých nejhustji,

kde hedváb mechu, kapradí se tmjí,

kde milý chlad se s tichem snoubí vzájem,

zem teprv zdá se býti celým rájem,

cos jako lotosu kvt snžný plane,

i tlo z paprsk to stíbra stkané?

To první lovk z hlíny zem vzatý,

v nmž života plam ješt nerozžatý

!

Však pece jaký pvab, jaká krlsa!

kde rmn kvt, který jablo stásá

s úblem lilije se v tvái pojí,

katarakt vlas tmavých v bujném toku.

v šíj bílou padá— k štíhlému až boku. -

A ped ním — obrovitý stín ble stojí,

své elo v ervánk až vlnách skrývá,

jak mlhy jarní dlouhá íza splývá

v bohatých záhybech až k pat dol

;

zá slunce splétá se kol v aureolu.

Te zvolna ku tlu se shýbá, níží,

své záné oko v mrtvé tlo híží,

v nm plane všemoc, láska slitování,

te dotekl se retem mrtvých skrání

dech/ v purpurová ústa tvrím dechem,

tu zvlnila se adra volným spchem
a ruka mrtvá šine se výš k hrudí,

kde nový život pomalu se budí,

a tichounce se zvedly dlouhé asy.

O kouzlo, štstí nikdy nepoznané,

jež v oku jeho snem — te touhou plane

a duší táhne — jako nebem ptáci,

kdy v domovinu s jásotem se vrací.

On zí kol : stromy, kvty v dumách stojí

zí v dál, kde v malebn ém svém mlžném kroji

se slétly vrchy, pahrbky a stran v kruhu,

zí k nebi te, kde jasném ve azuru

obláek táhne — jak lem stkvoucí ízy

vždy výš a výše — po zvolna tak mizí.

V tom duší lovka cos blesklo znáhla —
vše, po em mysl jeho mladá práhla

te zdá se mu že k nebi odletuje

a s mrákem v kraje vnosti se snuje.

On patí k nebi, vzhru vzpíná ruku

jak vlna v proudu — srdce v bouném tluku :

a padl na kolena, plesem chvl se vzduch,

kdy první lovk prvn zvolal slovo : „Bh !

w

„Bh!" kolem kvt a stromy zašumly,

„Bh!" znlo to, kde pahrbk kruh stmlý,

„Bh !

u
v píse svou to hrdliky hned vpletly

„Bh!" chvl i démantový paprs'k svtlý. —
A v stínu strom Adam v zadumání

pak dlouho kleel — a nad jeho skrání

proud paprsk se honil v záném jase,

a zem kolem vsvží plála kráse.

Xaver Dvoák.
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Ovoce duchovního tení.

Dle P. Fabera J. B. P.

Duchovním tením vyrozumívají se všeliké

spisy vzdlávací, jako asopisy církevní, vro-
i mravouné, modlitební a jiné náboženské knihy,

jichž kesané užívají k svému pouení, ušle-

chtní a posvcení, a již v svt, nebo vzdá-

leni svta, v kláštee žijí.

Óítání dobrých vzdlávacích knih jest pro

každého kesana dležité a velice prospšné,
zvlášt pak osobám, jež touží po k. doko-
nalosti potebné. Lidé nábožní, usilující o k.
dokonalost, musí se mnohým vcem, k životu

duchovnímu potebným uiti nejen posloucháním

nýbrž i tením. Osoby, ježto si libují v tení,

mohou spíše v dokonalosti pokraovati, než

takové, ježto knih si nevšímají, v tení nemají

záliby. Kdo nemá chuti ku tení, bude míti

nemalé obtíže v život duchovním, tomu pak,

kdo rád ítá, v tení zalíbení má, mnohý pro-

spch vyplývá. tením mnohých potebných v-
domostí nabýváme a prostedk k svému zpo-

božnní a zdokonalení, ano mysl naši osvcuje,
srdce zahívá, city zušlechuje a vli posiluje

k dobrému Ctním pibývá nám rozumu, k.
opatrnosti a moudrosti z cizí zkušenosti

;
jím

vzbuzují se víra, nadje, láska, žel a dobrý
úmysl; jím vštpují, oživují a rozmáhají se

všeliké ctnosti. — tení jest podstatná ás
duchovního života, zvláštní zpsob modlitby a

nevyhnutelné cviení ku k. dokonalosti ; ono
pobízí a pipravuje nás k modlitb, jíž látky

poskytuje a ukazuje, jak ji spojití s životem

inným. tení jest také mocnou, výtenou zbraní

v as pokušení, ježto ducha vhodn zabývá,

prázdné doby i mezery asu prospšné vy-

pluje a brání staten vjíti do duše každému
zlému. V pokušení je kniha dvojnásobnou po-

mocí : že k nám toucím hích nemá pístupu
a za druhé, že nás tení osvcuje, sílí, k sta-

tenosti pobádá a k vítzství napomáhá.
Dobré, náležité tení prospívá nám i v po-

spolném život. Kdo není pilen tení, zstává
nevdomým, mívá stranné obmezené náhledy a

tak nemnoho dobrého mže psobiti, spíše po-

vru a bludy šíí a více zlého našije. Kdo pak
rád a piln dobré knihy ítá, mnohých vdo
mostí nabývá, jichž také jiným mže sdíleti a
k pravému osvícení, zušlechtní a ku blahu
svých bližních psobiti.

Mnozí lidé bývají náchylní k všelikým
marnostem a pošetilostem; však tení naše žá

dosti a náruživosti krotí, mravy naše oišuje,
posvcuje, dodává chování našemu jaksi oprav-

divosti a vážnosti ku práci a dobrým inm

chuti, síly a statenosti, ano klidu, míru vnit-

ního a pokoje s Bohem i s lidmi nám posky-

tuje. tení napomáhá dokonalé lásce k Bohn,

jehož nás uí práv znáti a milovati i upímné
lásce k bližnímu, že dovedeme práv ceniti a

posuzovati skutky jeho i bratrsky se k nmu
chovati. tení krotí náš jazyk, bez ehož marné
jest naše náboženství. — Samoláska inívá lidi

žárlivými a žárlivost malichernými ; než tení

všecky neshody vyrovnává, srdce Bohu i lidem

otvírá i zušlechuje. tení nedá vzniku bázni

lidské a zanáší nás do jiného lepšího života,

kde pauuje dokonalá spravedlnost a láska. —
Konen duchovní tení nám i v nemoci a vo

všelikém soužení ulehení poskytuje, ba i smr
oslazuje, cestu k nebi ukazuje i brány jeho

nám otvírá. „Blahoslavený tedy muž, který

v zákon Hospodinov pemýšleti, ítati bude;

všecky vci, které initi bude, šastn se mu
povedou" (Žalm 1, 1— 3.)'

Duše lidská jest nesmrtelná.
Podává Jos. Pazderka.

(Pokraování.)

3. Dokazuje se z vlastností Bož>ch.

Jestli zkoumání schopností a nepe-
konatelných náklonností duše lidské ne-

smrtelnost naši jasn dokazuje, spoivá
síla tohoto dkazu v tom, že Bh ve své

nevystihlé moudrosti lovka s touto pi-
rozenou snahou stvoiti a pak k bolestné

nemožnosti, aby cíle svého dosáhl aneb
nkdy ml, po em neustále touží, od-

souditi nemohl. Feneion líí tento piro-
zený pechod od dkazu ze zkušenosti

k dkazu prostovdnómu takto

:

„Pravý dkaz pro nesmrtelnost duše

nevede se z nejistých bádání o její piro-
zenosti, nýbrž z ideje Boha a z úmyslu
jeho pi jejím stvoení. Všechna díla Bož-
ská jsou vná, nic neupadne v zkázu,

formy se mní, ale podstata se nemní.
My jsme schopni patiti na Boha, jak jest,

milovati jej, jak zasluhuje. Stvoív by-

tosti s tak rozsáhlou schopností nemohl
míti jiného úelu, nežli v pozuání a lásce

své nesmírné velikosti na vky je oblažiti.

Za živa lovk cíle toho nedosáhne. Všecko
jeho pozemské zamstnání neodpovídá ta-

kovému šlechetnému nadání. Avšak ne-

možno jest, aby Bh své dílo stvoil a

zase zniil, anižby cíle svého dosáhlo, jejž,

stvoe je, ml. Tato nestálost byla by ne-
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smírné moudrosti a dobroty nedstojná.
Dejme tomu, žeby duše hmotná byla, její

nesmrtelnosti nic by to nevadilo.

Ze duše nesmrtelná jest, toho píinu
nesmíme hledati výhradn v její ducho-
vosti a neporušitelnosti, a by i tyto pí-
iny dostatený byly. Jsout ješt pádnjší
píiny vzaté z mravouky a z vlastností

Božích. Také tyto píiny žádají rozhodn
nesmrtelnost duše. A kdyby se materia-
listm podailo neodvolateln dokázati, že

duše jest hmotná, jako svaly, nervy a krev,

mohl by rozum nevývratným zpsobem
dokázati nesmrtelnost duše z mravouky a

z vlastností Božích.
Rozum praví, že Bh pese vši míru

všeliké mravné dokonalosti má a míti

musí, ježto nás pi tvorech tší: moudrost,
spravedlnost, dobrota a svatost. Jsa bytost
nesmírn dobrá, miluje rozumné tvory ze

své ruky pošlé a rozdává mezi n štdrou
a milosrdnou rukou ustavin svá dobro-
diní; kdyby byl zlý a ukrutný, mli by-

chom jej v ošklivosti a nebyl by Bh.
Jsa neskonené svatý, musí dobré tnilo-

vati a zlého nenávidti ; neb kdyby ml
stejnou náklonnost aneb stejnou ošklivost

pro dobré i pro zlé, nedostával oby se v jeho
pirozenosti nejvyšší a nejpotebnjší vlast-

nosti, jíž rozum pi nm hledá, svatosti.

Jsa nejvýš spravedlivý, nemže dáti své-

ho zákona beztrestn v opovržení a pe-
stoupení svých tvor; moudrost i spra-

vedlnost jeho žádají, aby pohrdající záko-
nem jeho po smrti trestán byl, vrný pak,
oddaný a statený plnitel zákona jeho od-
mny po smrti došel.

Všecky tyto ideje tsn spolu jsou
slánkovány, pocházejí jedna z druhé a
jsou duchu našemu úpln jasny. Je-li Bh,
musí býti takt .vý, jak jsme ho dle uení,
rozumu, srdce a svdomí poznali. Bh jest,

tedy jest jisto, že má dobrotu, spravedl-
nost, moudrost a svatost v nejvyšším stupni
a bez mezí neb meze jsou známkou vcí
stvoených

Avšak není-li lovk nesmrtelný, ne-

má také Bh tchto vlastností, není Bohem,
tedy není ani Boha, tak že íci mžeme :

je-li Bh, jest lovk nesmrtelný
;

pakli
lovk nesmrtelný není, není ani Boha.
To teba dokázati.

lovk jest v základech své bytosti

nešastný ; neb jsa pro nesmírné stvoen,
nedosahuje toho cíle zde na svt, jakž
dokázáno bylo. Pozorujme blíže svou pi-
rozenost a snadno poznáme, že lovk,

chápaje se vcí stvoených k zachován
svého života potebných k ustavinému
trápení odsouzen jest. Netrpí tedy lovk
jen tím, že nesmírného, po emž jakožto
cíli svém pirozeném touží, zbaven jest,

nýbrž utrpení jeho rozmnožují etné tž-
kosti, jež mu, aby nezhynul, ustavin
pemáhati jest. Jestliže moudrost Boží nám
káže v budoucí život viti, kde lovk
s Bohem spojen bude, tož žádá také do-

brota Boží nesmrtelnost, která trápení ve-

zdejšímu odmnu uruje a nám umožuje
Božský plán v jeho vznešené spravedlnosti

a milosrdnosti poznati. Slyšme, kterak
Reynaud tuto jednoduchou pravdu vyliuje

:

„Hlad polívá elo lidské oním ustaviným
potem, o nmž v první knize Mojžíšove jest. Cht necht lovk pod trestem

smrti musí se odhodí ati tento pot cediti

;

neb z nho žijeme, a jestli bedliv pi-
hlédneme, co jíme, shledáme,

r
že vše lid-

ským potem prosáklé jest. Užasno jest,

kolik potu, na kolika místech, na kolika

elech pi kolika píležitostech se vycedí,
než se konen jeden kousek chleba objeví

;

pozorujíce to ve všech jednotlivostech, po-

známe teprv, jak smutný stav lovka na

zemi jest, an muky hladu jen tím ujiti

mže, že se tisícerými zpsoby muí.
Ponme s lovkem, jenž vymýtiv pracn
zemi obdlává; po nm pijde ten, jenž

z vnitra zem dobývá železa, které skrz

kolik rukou jde, až za pluh slouží
;
jiný

zas, jenž semeno do brázd rozsívá, jenž

see, mlátí, tsto hnte, ohe udržuje a

na peení dohlíží ! Kolik to namáhání o

sousto chleba ! Kdybychom chtli dále

zkoumati všecky kapky potu, jež tato

i práce zpsobila a jichž tresti takoka jest,

shledali bychom, že všecka emesla za-

I

stoupena jsou. Což kdybych, neobmezuje
i se na bídný kus chleba, nejprvnjší to

! prostedek proti práznému žaludku, byl

uvažoval, co vše k hostin ponkud bo-

haté patí ! Ped sebe skrovnjší hostinou

nechtl bych si pedstaviti všechny práce,

námahy, nebezpeí na moi i po suchu

ba i v hlubinách zem, boje se, že bych
si chu pokazil, a ž by se mi sebe skrov-

!
njší obd ošklivým zdál. Ano pomyšle

ním na tlesné a duchovní trápení, jehož

ovoce bezstarostn požíváme, slzy útrp-

nosti a nevole do mísy by kanuly. Taková

j

jest bída našeho postavení všude. Sejde-

me-li se, bychom se na chvíli povyrazili,

spolu si oddechli, tu jest mezí námi tebas

j

skrytá bída. Nevidíme-li jí, tož jest pí-
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5ina, že díky povrchnosti našeho ducha
na vci z pravidla jen povrchn hledíme.
Avšak všude, zvlášt pak tam, kde se na
nás nádhera usmívá nalezneme, strhnouce
škrabošky, plaící tváe." (J. Reynaut
Terre et ciel p. 97.)

Doplme tento živý a vhodný obraz
bídy lidské, pohlednouce na trapné namá-
hání, jež initi odsouzeni jsme, bychom
svj život proti nehod doby roní, proti
nemocem, asu, jenž na našich silách tráví,
ustavin chránili, chtíce jej zachovati.
Jaké práce teba lovku, aby si šaty po-
ídil, píbytek vzdlal ! Pirovnejme k to-
uni zvíata, ježto snadno potravu nachá-
zejí, a od pírody vhodným odvem opa-
tena jsou, jež všech trapných péí, všech
mravních boj, jež nám podcikati jest,

vzdálena jsou, a pak eknme, zdaž lovk
není nej bídnjší tvor? Pešed ouzkou sou-
tskou života a petrpv všeliké bolesti
srdce i ducha, ježto kolikráte hlubší a
etnjší jsou, než bolesti tla, lovk za-
chvácen bývá smrtí a mizí, aby se více
nevrátil. A to má býti konec dlouhé
truchlohry. Vidíme, an se nešastník na
smrtelném loži svíjí, nemoc v jeho údech
zuící jej trápí, ouzkos duši jeho tráví,
bolestné obrazy ped oima tém vyhas-
lýma se míhají ; to vše vidíme, a naproti
strasti, tm slzám byli bychom k vnému
mlení, jelikož k úplné zkáze, odsouzeni ?
My bychom nemli žádného slova poteby
promluviti, žádného paprsku nadje v tu
tmu pustiti a tomu nešastnému tápai,
jenž opouští boui života, žádného nového
života slíbiti ? A tu mluvíte o Bohu, Tvrci
a Zachovateli všech vcí ; tu žádáte, abych
v jeho prozetelnosti, která nade všemi
(vory bdí, výjev jeho dobroty poznal, je-
mu se klanl, jej miloval, jménem otce

|

ho pozdravoval a jeho dobroty jako nej-
j

vzácnjší vlastnosti Jeho se domáhal —
ano oko jeho chladn a bez útrpnosti na i

tom potu, na tch slzách, na tch palivých
bolestech lovka tkví! Dobrota Boží mla
by se vysíliti y temnu smrti, jež by bylo
úplným zniením naší pirozenosti a proto
tato muka života ! Znien býti po bezna-
djné bolesti, tože jest projev dobroty Boží
k lovku ? To nemže býti.

Neživí tvorové netrpí. A jsou to ne-
smírná tlesa nebeská, aneb ásteka na-
šemu oku neviditelná, poslouchají vždy
nezmnitelného zákona, a ten má násob
znak moudrosti Boží; ale nemyslí a trpti
nemohou. Rostlina klíí a roste pod ta-

jemným vlivem vzduchu a zem, ale ne-

trpí, lovk pak, jenž se zdá, že nesmír-
nou pírodu svým rozumem ovládá, a se

píroda neustále proti jeho vlád vzpírá,

ten jediný trpí, pláe, ba jest obdaen
smutným schopem, aby pamtí, pemýšle-
ním své bolesti obnovoval, pehánl a pro-

dlužoval! Kdo však ví, že lovk ne-

smrtelný, život vezdejší že zkouškou jest,

budoucí pak, že bude odplatou za všechny
nesnáze vezdejší, tomu tma tento život

zahalující zmizí, ustoupí svtlu, jež z bu-

doucího života svítí. Ten ví, pro píroda,
jež s lovkem tak macešsky nakládá, na-

proti zvíatm, tak štdrá jest. Zvíata
žijí a umírají zde. Ale na lovka pichází
boles, hlad, nemoc, ouzkos smrti, pon-
vadž si zde bolestn vnou bia ;enos za-

sloužiti má. Tak pochopuje vezdjší život

a nezoufá nad dobrotou Boží, jež ped
neskonenou blažeností kratiký as zkouš-

ky pedesýlá.
Mimo tento rozumný a kesanský

výklad soužení není, co by tvrdé poža-

davky života vysvtliti mohlo, a se o to

pokoušeli. Tlesného trápení a urputnosti

pírody prý jest teba, ana prý lovka
nutí, by nechal neplodné lenosti, k níž

pirozen náchylen jest. Tak mu teba
pracovati a namáhati se, a tento boj proti

zemi, jež ho živiti má, rozvinuje jeho in-
nos a jest prý dobrodiním. A jako t-
lesné trápení k rozvoji tlesných sil slouží,

tak prý soužení k vzdlání ducha, k roz-

voji mravních sil a povahy napomáhá. To
prý lovka pozdvihuje a tím k zlepšeuí

naší pirozenosti pispívá; a lovk, sto-

puje úinky takových soužení na jedno-

tlivé oddíly života, nemže prý neseznati

blahodárného psobení, vznešené úlohy
bolesti. Mimo to prý Bh dokonalého svta
stvoiti nemohl bolesti a zmatky, jež náš
užaslý duch ve vší pírod nachází, jsou

prý smutné následky všeho stvoeného a

proto i koneného díla.

Ale koho takové plané ei pesvdí ?

A jest svt konený a nedokonalý —
toho nikdo nepopírá, neb vše. co má po-

átek, jest nedokonalé ; a se lovk pod
ostnem nutnosti a bolesti vzmže a vzmu-
žením oistí - ani toho nikdo nepopíra :

tím však tlesné a duchovní soužení vy-

loženo není. Jakou pak cenu má toto vzmu-
žení naproti strastuómu postavení lov-
enstva, ježto jest jeho podmínkou? A jest

této hrozné podmínky teba, aby se toho

I krásného výsledku docílilo? Klonili se
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pirozenost lidská k lenosti, pro ji vná
moudrost nestvoila s náchylností k práci,

jako velu a bobra? Tu by lovku ne-

bylo teba šíji svou pod tvrdé jho shýbati,

vše by konal s chutí, co te s nechutí a

poslušen trpké nutnosti dlá. Než proto

nevládne bolest v život lovka, aby mu
poskytla nepatrného prospchu, nutíc jej

k práci a odevzdanosti v trápení, ale ne-

dávajíc mu žádné nadje odplaty po smrti.

Tu není žádného pomru mezi požadavkem
lovku inným a mezi slíbeným výsled-

kem. Kdo chce vi svých soužení ubrániti

se zoufalství nad milosrdenstvím a spra-

vedlností Božskou, musí viti v nesmrtel-
nost duše.

V skutku pedpokládá jak spravedl-
nost tak dobrota Boží druhý život, kde
svatost a neporušitelnost zákona Božího
ve vší písnosti a obsáhlosti se objeví. Na
dkaz teba se tázati jen rozumu a spra-

vedlnosti lidské, ježto má býti odstínem
spravedlnosti Boží. Zákonodárce lidský
dává zákony k ochran svobody, majetku,
života, obanských práv, krátce všeho, eho
teba jest, aby spolenost trvati mohla a
aby lidé v násilí, nepoádek a bezvládí
neupadli. Kdyby lovk zvíatm podoben
byl, zákon by nejužitený byl a surová
moc by dostaila. Kdyby lovk híchu
podroben nebyl, zákon sám by stail beze
všeho trestem hrožení. Avšak lovk není
ani andl ani zvíe, nýbrž bytost svobodná,
vzpoue vydaná a k ní náchylná, a pro
tento zvláštní stav teba jest zákona, jenž
mu praví, co initi musí, a k zákonu po-
hrožení trestem, jenž mu nemilé následky
neposlušnosti na oi staví. Jestli se tato

hrozba utlumí aneb neuskutení, zákony
se budou porušovati a jistota, že vinník
trestán nebude, vydá bezpenost oban
a spoleenský pokoj všem možným násil-

ným skutkm. (Dokonení.)

Vdova.
rta ze života venkovského.

Napsal Hanuš Voves,

(Dokonení.)

Minul rok. V chatri se nezmnilo
niehož. Stmívalo se; nade krajem ležela

hustá mlha a drobn pršelo. U Božík
záilo svtlo. — Za stolem sedla Božíková
a Šebor, na nízké stolice fi kamen pletla

Tonika punochu; u nohou její hrálo

sob dcko.
„Musíte sama vydlávati, samotinká

dti živiti. Vše na vás spoívá ..."
„Nemohu. Rok tomu, co mj muž

umel."
„Ubohý pítel! Umíraje prosil mne,

abych o vás peoval a svolíte-li, abych
stal se vaším manželem. Jest to kruté

!

Chadnete, pracujete do úmoru dnem i

nocí ..."
Stichl. Sivé oko jeho upelo se na

vdovu, jež smutn ped sebe hledla.
„Prohešila bych se, zneuctila bych

novým satkem památku muže svého."

„Snad nechcete, abych podruhé opt
odešel s košem? Juž dávno tomu. Byl
zrovna takový veer, kdy pišel jsenk vám
a prosil, byste byla mou."

„Pánu Bohu porueno! Svoluji," ozvala

se po chvíli vdova a, vložila ruku svou

do svalnaté pravice Seborovy.
Tomu mih' se v oku blesk ábelské

radosti. „Nuže ujednáno tedy?"
„Ujednáno. — A mé dti?"
„Jak by mými byly."

„Brzo na to Šebor u veselém rozmaru

odešel. Toho dne svítili u Božík pozd
do noci.

„Nermut se, matiko drahá, nermu"
zašeptala Tonika ukrývajíc hlavu svou

na ádrech matiných. „Šebor byl tatín-

kovi dobrým pítelem a tatíek ten satek
jist v nebi požehná" a zulíbala jí ruku a

slzami skropila.

„Kriste mj!" zašeptala vdova. „O
chra mne a vyhla z prsou mých tušení,

jako bych nešastnou býti mla po boku
Šeborove a skutek mj jakoby pro mne
záhubným byl!"

Venku zatím rozzuila se boue. Blesky

šlehaly z erných mraen a hrom burácel,

až chatka chvla se ve svých základech.

*

Již minula dv léta, ti. Byla dsná,

temná noc. Náloži, mkce bílými peinami
vystlaném spal Šebor. Musil však trápen

býti njakým strašným snem ,
házel sebou

sem a tam. z áder se mu draly tžké
vzdechy a na ele se hojn perlil pot.

Šeborová ješt šila. Jak zmnila se od

toho asu, co jsme ji posledn zeli. Celá

t ustaraná, bledá, tváe zapadlé, až lovku
! se mimovoln drala slza do oka pi po-

hledu na ni. A pece žila v blahobytu !

I Ó, co se kolikráte za veer, když sama
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byla, naplakala! kolik slz prolila ! A nikdo
nemohl vypátrati píinu žal jejích.

„Ó Bože!" zaúpl Šebor ve spánku.
„Jeníku — pro Bh! usta! já nechtl
smr tvou — já ne."

Šeborovó stydla krev v žilách. „Já
vdla to, že on jest vrahem muže mého u

zaúpla. Myšlénka stíhala myšlénku. Še-

borová vzpomnla si na onu noc, kdy ny
njší manžel její ješt s jedním eledínem
pinesl do její chatky umírajícího prvního
jejího muže, slyšela ješt, jak pravil hla-

sem, jejž nelze blíže naznaiti : „Myslivci
nás pepadli — my prchli — v tom padla
rána a váš muž klesl ku zemi; já vzal jej

na ramena a utíkal s ním do noci. —
V brzku jsem zmizel z oí pronásledova-
telm. Pro Bh mlte o všem !

u A položil

na lože Božíka, jenž v jeho náruí v brzku
ducha vypustil, nepišed ani ku vdomí.

„Ha ! nesáhej na mne !" vzkik znova
Sebor ze sna. „Tvá ruka studená jak led

a ernou krví zbrocena! Smiluj se pro
Bh ! Rána jen vyšla náhodou. Já

r
tebe

nezabil. O Jeníku - smiluj se." Úpní
pešlo v chrapot. Seborové zajiskilo se

v oích. Na stole ležel dlouhý nž, ruka
její sáhla po nm a keovit jej sevela.
Dsný boj zuil v nitru jejím — pak klesla

ped velký, erný kíž na kolena. Euka
její chladná pustila ocel, jež zazvonil o
podlahu. „Odpust Pane!" šeptaly rty její

tesoucím se hlasem

Byla nedle. — Sebor sedl po po-
ledni u stolu s celou rodinou, u druhého
veškera eládka. Pivo perlilo se ve skle-

nicích a síní rozléhal se smích hospodáe
i eledi zalótaje až na silnici Sebor byl
samý vtip a žert. Na zápraží ozvaly se

kroky. Do sín vstoupili ti etníci.

„Vítáme vás !"

Nebylo to nic divného, že etníci vešli

do statku, peasto zde byli návštvou.
Jeden z nich pistoupil k Šeborovi a po- I

loživ mu ruku na rameno vážným hlasem
pravil: „Ve jménu zákona zatýkám vás "

a juž zachestily okovy na rukou Šeboro-
vých. Ten zbledl a jako kosou schvácený
sklesl nazpt na stolici. — eládka vy- i

kikla zdšen, jen Šeborová zstala klidn
státi a pohlížela s jemnou výitkou na
zdrceného muže. — Bleskem rozlétla se

po vesnici zpráva, že Šebor spoutaný veden
jest na okresní soud, ponvadž Božíka za-

vraždil, když spolu byli na lovu v noci,

že uinil tak z pomsty, protože odloudil

mu ped léty milenku a že Šeborová jej

udala, nechtíc s vrahem prvuíhu svého
manžela pod jedním krovem bydliti.

* *
*

Soud uznal Šebora, jenž též se ku
všemu s pláem piznal, za vinna zloinem
vraždy a vymil mu tžký žalá, zostený
postem na den vraždy, na dobu dvaceti

let. — Bylo to boží dopuštní u Šebor
po uvznní a odsouzení hospodáov! Brzy
vyhoel statek nedbalostí eledínovou a

v nm zahynulo nejmladsí dcko Seborové
;

za nedlouho zemela Tonika na prsní

chorobu. Šeborová ji brzy následovala.

Nesmírný zármutek ji sklátil do hrobu.

Statek pešel do cizích rukou — si-

rotci okrádáni a v málo létech bylo juž
zíti, jak chodí od vesnice k vesnici, od
chaty k chat — žebrotou. Kdo by se

jich ujal! Nevlastní jich otec byl vrahem.
O lidé, lidé bez citu!

*

Byl teplý, letní pozdní veer. Stíbrný
srp msíce vyplul na tmavomodré nebe a

zlaté hvzdy záily nad ztmlým borem.
Ticho na hbitov, jen ptáe pje kdesi

ukolébavku, pak stichne vše. — Nada hro-

bem okrášleným svžími kvtinami sklání

se vetchá postava stíbrovlasóho starce.

„O odpuste mi" lká, „jež o štstí a

život jsem pipravil! Druhu, druhu muj!
Kam zavedla mno slepá váše má! Od-
puste mi!"

Teplý vtérek setásl mu deš jasmí-

nových kvt na elo, jež pak zárove
s horkými slzami na hrob padaly.

„S Bohem, s Bohem. — Jsem bídným
híšníkem, však vím, že vy jste mi pro-

minuli vše. O krutý osude ! Kdes v cizin,

tam složím kosti své. O Bože, Bože !"

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

(Pokraování.)

Již svrchu bylo nám nejednou dotý-

kati se sporu, který jest mezi djepisci o

to, zdali zem eská pivtlena byla

k diecési Rezenskó uprosted 9. stolotí

ili nic. Mínní naše pítomným lánkem
osvdené v tom vrcholí, že biskupové
ezenští v letech 845—895 nebyli si v-
domi vrchnopastýské pravomoci nad e-
chami, z ehož ovšem na jevo jde, že ze-
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m eská nebyla té doby dílem diecése

jejich. Aby však tená nebyl na vahách,

kam se pikloniti nebude od místa, jestliže

ku konci^ uvedeme dvody zastanc pra-

vomoci Eezenské v echách ped r. 895
a oceníme je podle zásluhy. Jakož pak
díve dovolávali jsme se nejvíce soustav-

ných pojednání o dávnovkosti eské, ma-
jíce na pamti, že velmi snadno pístupny
jsou každému, sestoupíme nyní, pokud
teba, až ke pramenm samým, aby tím
pevnji stál každý výrok a jakýmkoli do-

myslem nemohl býti zvracován.

V tom všichni se snášejí, že r. 973,

když jednalo se konen o zízení biskup-

ství Pražského, pokládány byly Cechy za

ást diecése Eezenské. Událos ta nade
vši pochybnos jistá dojde o nco níže

náležité úvahy a všestranného ocenní.
Než po našem soudu neiní dobe ti, kdož
hodlajíce nalézti poátek duchovního svazku
mezi echami a Eeznem, vycházejí práv
od této události. V djepise nutno se bráti

smrem pirozeným, to jest od pedchozích
pamtí postupovati k údajm píštím ; ne-

bo jestliže kdo jinak si vede, stává se

snadno pedpojatým a s pravdou se chybuje.

Mimo to není nás tajno, že spisovatelé

Nmetí, a starší a novjší, pokud sklá-

dali historii eskou, nesmýšleli dosti u
pímn o Slovanech a písemných památek
jejich bu úpln si nevšímali, bu jim

zpolou rozumjíce, na kivo je vykládají.

Za to však piložili víru svou k prame-
nm cizojazyným na úkor pravdy a do
bróho svdomí. Dávajíce pak vósti se my-
šlénkou, kterak málem všecky dobré vci
u Slovan jsou jako darem pijaty od sou-

sedv, dospli eení spisovatelé k soudm,
které neobstojí ped apelací kritického

bádaní.

Úlové kapitoly Eezenské zdráhali se

propustiti echy z pravomoci biskupa své-

ho. Za dvod uvádí Othlon, životopisec

sv. Volfganga, „quod Poemia provincia
extitit.*) Nikdo také neupíral biskupm
Eezenským práva k zemi eské v ohledu
duchovním. Naopak uznával je císa Otta L,

uznával je vévoda Bavorský Jindich, když
jal se vyjednávati se sv. Volfgangem o

náhradu za propuštní ech ze svazku
církevního. Co se soudilo v echách o po-

mru k diecósi Eezenské, nevíme; avšak
tolik jest jisto, že od asu sv. Václava i

*; U Pertze: „Vita s. Volfgangi," Ví.

str. 538.

vévodové eští uznávali biskupa ezen-
ského za svého arcipastýe. Tvrdí-li tedy
p. Krch ve své úvaze : „O knížeti Václavu
svatém," že „pravomocnosf Eezenská ob-

mezovala se pouze na krajišt eské, to

jest) na Chebsko a Wunsiedly. jež obývali
Slované dív k echám píslušní, z nichž
potom snad penášelo se, ovšem nedvodn
a jen v theorii, církevní právo Eezna na
ostatní soukmenovce jejich v celé zemi
eské:" tvrdí píliš mnoho a zapomínána
staré poekadlo : qui multum probat, nihil

probat. Co se tkne Chebska, jisto jest, že

obydleno bylo ješt na poátku 9. století

Slovany eskými a poítalo se k území
eskému. Nez již ve druhé polovici téhož

vku odtrhli je králové Nmetí od zem
naší a slouili s krajištm Srbským v jedno

markrabství, tak zvané východofrancké.
Podntem skutku toho bylo hojné osazo-

vání se obyvatel Nmeckých mezi Slovan-

skými kolem pramen ek Mohanu, Sály,

Ohe a Naby.. Chebsko mezovalo na jiho-

západu se severní župou Nmeckou (Nord-

gau), která v ohledu církevním slula die-

cézí Eezenskou. Ze sousedství toho dá se

vysvtliti, pro pivtleno bylo Chebsko
již od nepamti k biskupství Eezenskému
a zstalo pi nm i po r. 973. Nmci na-

zývali Chebsko markou eskou, t.
j

proti

echm zízenou, aneb krá::ce íkali mu
echy, Bohemia I nemlo Chebsko mimo
jméno žádného spoleenství se zemí eskou
od té doby, co od ní bylo odtrženo, až

do asu Otakara IL, který je opt spojil

s echami. Biskup Eezenský nemohl tedy

pouhou theorii rozmnož iti pravomoc svou

z Chebska na celé echy, nýbrž naopak
získal si ji praktickým psobením, vyko-
návaje církevní úkony pi knížecím dvoe
eském což ovšem proto se stávalo, že

sídlil v mst, kde stýkali se vévodové
eští s panovníky Nmeckými.

(Dokonení.)

KRONIKA
Z Prahy. {Poádek pi slavnostním sv-

ceni nové basiliky sv. Václapa na Smíchov,

které Jeho kniz. arcib. Milost Frant. de Paula

hrab Schoenborn dne 27. zái poínajíc o

pl 8. hodin ranní konati bude.) Veškeré

spolky a korporace, slavnosti pítomné, zaujmou

místa jim vykázaná nejdéle do 7mé hod. ranní

a zstanou na místech téch státi až do ukon-
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cení slavnosti. Vjezd jeho kniž. arcib. Milosti

do Smíchova oznámen bude slavnostním zvon-
ním všemi zvony a stelbou z hmoždí. Uvítání

J. kníž. arcib. Milosti u brány slavnostní ped
kostelem obecním zastupitelstvem s panem purk-

mistrem v ele. Po uvítání zapje zpváky
spolek „Lukeš" slavnostní sbor. Církevní obady
ped Kostelem. Po zapoetí církevních obad
uvnit kostela zaujmou P. T. páni hodnostái

místa ve vestibulu. Pi církevních obadech
zpívati bude sbor ct. pp. alumn. Po vysvcení
kostela odebée se Jeho kníž. arcib. Milost

v prvodu vd. duchovenstva a obecního zastu-

pitelstva do sálu v radnici, odkud ostatky Sva-
tých, které tam již v pedveer slavnosti na

zvláštním oltái uloženy byly, do nového chrámu
penese. Po návratu Jeho kníž. arcib. Milosti

do kostela zaujmou pítomní P. T. hodnostái
místa v lavicích jim vykázaná, a zvanému obe-

censtvu jest uvolnn vstup do kostela Po vy-

svcení oltá pontifikální služby Boží, pi nichž

zpívati bude Cyrillská škola akademie kesan-
ské. Hlavní momenty stelbou z hmoždí se

oznaí a zpévácký spolek Lukeš slavnostním

sborem zakoní. Odjezd Jeho kníž. arcib. Mi-
losti za hlaholu zvon a stelby, naež i pí-
tomni P. T. pp. hodnostái odjedou a spolky

a korporace se rozejdou. Po ukonení slavnosti

zstane kostel po celý den oteven a širšímu

obecenstvu pístupen.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se do

27. záí u sv. Bartolomje v Konviktské ulici,

od 28. záí do 1. íjna u sv. Jana Nep. na
Skalte. Od 2.-6. íjna v Loret na Hrada-
nech. Msícem íjnem poíná zimní poádek.
Výstav trvá každodenn od 9. hodin ráno až

do 5 hod. veer; mše sv. výstavní zane všude

v 8 hod. ráno, veerní pobožnost o pl 5. hod.
*—* Prvé kázaní v chrámu sv. Václava

na Smíchov po vysvcení této krásné svatyn
bude initi na den sv. Václava vys. dst. p.

praelát scholastik dr. Eduard Tersch
*—* Kníž. arcib. Konsisto oznamuje, že

SV. Otec Vydal dekret, kterým se naizuje,

aby pobožnost sv. ržence konala se zase letos

i veškerá budoucí leta v msíci íjnu, aby to

veškeí duchovní správcové oznámili v nedli
dne 27. t. m. vícím z kazatelen, ponvadž
píiny, za kterými pobožnost tato zavedena

byla, až dosud trvají. Ve všech farních chrá-

mech budou se modliti duchovní správcové po

celý msíc íjen až do 2. listopadu (výlun)
aspo 5 desátk sv. ržence a sice o nedlích

a svátku Všech Svatých pi odpoled. službách

Božích
;
ve všední dny bu pi mši sv. aneb pi

odpol. službách Božích, pak ale ped vystave-

nou nejsv. Svátostí oltání.

*— * V pondlí dne 28. t. m. bude se

slaviti svátek SV. Václava, mueníka a ddice
eské zem, v metrop. chrámu u sv. Víta na

hrad tímto poádkem : V ne<1 el i o svatveer

slavnosti budou ve 3 hod. odp. slavné nešpory.

V pondlí o slavnosti bule kázaní nmek o

pl 9., eské pak v 10. ho 1., naež následo/ati

bude oféra ve prospch dostavní chrámu sv.

Vítského, po té bude slavná pontifikální mše sv.

Odpoledne o 3. h. budou konány slavné ne-

špory. V týž as vyjde z chrámu Pán u Matky

Boží ped Týnem slavné procesí na hrad k hrobu

sv. Václava v metrop. chrám sv. Vítském,

kdež se v ten den udlují plnomocné odpustky,

a kdež J. kn M. nejd. p. arcibiskup s procesím

konati bude pobožnost ku poct téhož sv. pa-

trona našeho. Po celý oktáv bude v tetéž kapli

sv. Václava každodenn v 8 h. ráno mše sv.

pi zpvu a s modlitbami v jazyku eském,
odpoledne pak též po celý oktáv každodenn
v 5 h. litanie s požehnáním. — Na sv. Václava

budou se ve všech kostelích v Praze a v arci-

biskupství pražském píspvky na dostavní ko

stela sv. Víta vybírati.

*— * Z Vyšehradu. Jako každoron u

spoádá i letos zdejší spolek svatováclavský

k uctní svtce a patrona ze i>ského sv. Václava

v den 28. záí slavnost církevní na posvátné

hoe vyšehradské. V pedveer slavnosti o 6.

hod. konáno bude u starobylé sochy svtce, ze

svatováclavského námstí pražského pocházející

a na Vyšehrad ped proboštvím p >stavené

slavné požehnání, a v den sv. Václava totiž o

4. hod. odp. povede se slavný prvod za pí-

tomnosti veled. kapitoly vyšehradské z kole-

gialního chrámu Pán k dotené soše, kdež se

slavné vykoná požehnáví
;

po celý oktáv vždy

veer o 6. h. konána bude u sochy té pobožnost.
*—* Ve Staré Boleslavi budou v sobotu

26. záí, v svatveer patron zemských sv.

Kosmy a Damiana o pl 5. hod. odp. nešpory

v podzemní svatyni týchž svtc ; v nedli pak

27. t. m. v den sv. Kosmy a Damiana budou

tamtéž o 6. h. ranní služby Boží a v 10 hod.

pontifikální mše sv. Odpoledne o pl 5. hod.

budou nešpory u sv. Václava (nad chrámcem
sv. Kosmy a Damiina), jakož i v pondlí o

slavnosti sv. Václava tamtéž bude v 10 hodin

kázaní, vil hod. pontifikální mše sv. a o pl
5. hod. odp. nešpory.

*—* Na den SV. Františka ASSÍS. v ne-

dli dne 4 íjna jsou slavnosti u Kížovník,
u Františkán, u Kapucín a u Šedých Sester.

*— * Objevená hrobka. Kolem kostela

sv. Štpána zizuje se nyní odvodovací stoka
;

dne 22. t. m. dostali se dlníci pi práci této

na vtší, lidskými kostmi naplnný prostor v pi-
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líi, kterým vešli do hrobky pod kostelem se

nalézající. Zde našli asi 200 vtšinou dubo-

vých, posud zachovalých rakví; na jedné byl

udán r. 1685. Ve hrobce této pochovávali se

svého asu mšané pražští z okrsku Štpán-
ského. Nalezené kosti odnesli taktéž do hrobky

a zazdili ji.

-Literární oznamovatel.
*— * „asopisu katol. duchov" ís. 7. ro.

XXVI. vykazuje tento obsah : Spencerova svt-
ská mravouka. Kritika moderního atomismu.

Byly echy y polovici IX. století ástí biskup-

ské diecése ezenské? Kesanství a otroctví.

— Kronika: Nejnovjší školství v Belgii. Šesti-

stoletá slavnost sv. Filipa Benitia. Pronásledo-

vání katolických kesan v Asii. Nkteré ped-
pisy pro církve ecko-rozkolnické v Srbsku.

Znamenitá úleva v píin dispensí od pekážek
manželských. Ruka Boží v djinách církve a

— ve správ duchovní. — Literární oznamo-
vatel pojednává o dvanácteru spisech.

*—* Redakce „ Vlasti" vyzývá ve svém
provolání k hojnjšímu abonnování na tento

asopis podotýkajíc, že v ro. 1886 žádné

zmny co se tkne formy a obsahu toboto aso-
pisu se nestane, aniž obnos pedplatného se zmní.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském

Ustanoveni jsou

:

p. Jos. Ardelt, far. v Langenbriicku, za far.

v Habelschwerdtu v hrabství Kladském
;

p. Karel Braungarten, far. vTatrovicích (Dotter-

wies), za far. v Lauterbachu

;

p. Jan Hrabal, kapl. Žebrácký, za zámeckého
kapl. na Zbirov

;

p. Eman. Veselý, kapl. Draho-Újezdský, za

kapl. v Zebráce;

p. Jos. Popp, superior arcib. domu v Klatovech,

za far. v Zlatníkách

;

p. Fr. Seda, neom., za kapl. do Schónfeldu

;

p. Vojt. Nágl, neom., za fundatistu v San-
gerbergu ;'

p. Jan Karel, kapl. Minický, za kapl. v Lužci
;

p. Moric Bayrle kapl. Lužecký, za I. kapl.

v Minicích;

p. Jos. Palounek, kapl. Podepický, za kapl.

v Chlumu

;

p. Václ. Stejskal, neom., za kapl. v Pode-
picích;

p. Ludvík Jelínek, neom., za kapl. v Heinrichs-

grunu

;

p. Eman. Pibil, neom., za koop. v Platu

;

p. Aloys Krámr, neom., za zatímn. kaplana

v Schmiedebergu

;

p. Jos. Mihulka, neom., za zatím, katech, pi
díví škole na Smíchov

;

p. Jos. Sprongl, neom., za zatímn. katech, pi
obecné škole nmecké v Žižkové;

p. Frant. Horák, neom., za II. kapl. v Staré

Boleslavi

;

p. Jos. Novák, za zatímn. katech, pi nmecké
realce v Karlin.

V biskupství Kráiové-Hradeckém.
Ustanoveni jsou

:

p. Jan Slavik, admin. Richmburský, za far.

tamtéž ;

.

p. Ferd. Rímek, far. Hlinský, za far. v Mo-
rašicích

;

p. Jan Limberský, kapl. Zbislavský, za koop.

v Buicích

;

P. Sal. Houbiek, z ádu Praem. kanón. Že-

livské, neom. a

P. Boh. Oliva, z ádu Praem. kan. Želivské,

neom., za kaplany v Humpolci.

Uprázdnné místo:

Hlinsko, fara patr. knžny Thurn-Taxisové, od

16. záí 1885.

V biskupství Budjovickém.
V Pánu zesnul:

p. Jos. Petík, far. v Záboí u Blatné, dne

18. záí 1885, (nar. v Skalanech 23. pros.

1834, vysv. 1. srpna 1858).

Ustanoveni jsou :

p. Václ. Zahourek, far. v Bezdkov, za far.

ve Veselíku
;

p. Coelest. Sedláek, kapl. v St rážové, za

admin. v Bezdkov.

Ksr* Provolání! V Americe založí

eské duchovenstvo seminá pro mladíky esko-
slovanského jazyka a sice u msta Chicaga.

K tomuto úelu bude potebí knihovny pro nové

alumny. I žádáme tudíž duchovenstvo a vrné
katolíky v echách, na Morav a ve Slezsku,

aby k tomuto úelu knihy vnovali. Darované

knihy pouné a vdecké tvoiti budou základ

eské semináské knihovny, ze zábavných pak

se založí v Chicagu veliká eská knihovna pro

lid. Dary na knihách butež zasýláuy na adresu :

Autonín Matyáš, sekretá kesanské akademie

v Praze, etzová ulice, ís. 223—1. Dosud

veliké zásoby knih darovati pislíbili veledpp.

Dr. Klement Borový, kanovník ; Dr. Antonín

Skodopole, professor ; Dr. Mikuláš Karlách,

kanovník; Pl. Mathon, iditel tiskárny: Josef

Šrtek, kanovník
; Václav Štulc, probošt ; Josef

Vykydal, dkan a znanou zásobu knih vnuje
také redakce Vlasti.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Píísl. xiv, u.)

B e c,

na nedli XX po sv. Duchu.

„Jdi, syn tvj živ jest."

Jan 4, 50.

Královský úedník, jehož syn nemo-
cen byl v Kafarnaum, uvil v Krista a
veškeren dm jeho, ponvadž vidl zázrak,

jejž uinil P. Ježíš na jeho synu. Zázraky
byly vždy pední oporou víry. Božské po-

slání své dokázal Kristus svými zázraky,

na nž se sám odvolával ka: „ Skutkové,
kteréž já iním ve jménu Otce svého, ti
vydávají svdectví o mn . . . Neciním-li

skutk Otce svého, nevte mi. Pakli iním
a nechcete-li viti mn, skutkm vte,
abyste poznali a vili, že ve mn jest

Otec & já v Otci 1
' Jan 10, 37.

Židé i pohané, starovrci i novovrci,
zdráhajíce se uznati božství Kristovo na
omluvu nevry své namáhali a namáhají se

až dosud, aby seslabili aneb vyvrátili jasný
a patrný dkaz ze zázrak Pán plynoucí.

Pes dv st povšimnutí hodných spiso-

vatel, nepoítaje v to adu pranepatrných
pisálk, sbírali bhem vk všecken dvtip
svj, aby vše, co v život Pána Ježíše

nadpirozeného a zázraného jest, odklidili

výklad}' svými. Avšak veškeré toto namá-
hání ukázalo se býti marným; co vy-
myslili jedni, zavrhli druzí jako bezd-
vodné a liché. Abyste j dr. ani nyní, ani

po letech až ústav náš opustíte, daremnými
lidmi aneb led?jakou knihou na bezcestí

u vci té uvedeni nebyli, mám za to, že

pípadná úvaha o zázraku vbec a o zázra-

cích Pán zvláš nebude dnes od místa.

tojednáni.
I. 1. Co jest zázrak? Zevnjší, vidi-

telný a smysly pochopitelný výjev, mimo
a nad ádem pírodním, pouze božskou
mocí spsobený na osvdení zjevení Bo-
žího. lovk zdravými smysly obdaený
musí na první pohled seznati, že neoby
ejný, nadpirozený výjev zpsobil Bh
sám aneb nkdo, jenž k tomu moc od Boha
obdržel.

2. Jest zázrak možný? Bohu lze zá-

zraky initi, nebot píroda má pvod od
nho, v nm trvá, zákony její poslouchají
ho, proto mže bezprostedn na ni pso-
biti a výjev vyvodili, jež silami pírod-
ními po ase vykonati možno, docíliti bez
tchto sil (okamžit uzdraviti nemocného
bez lék). Ale pes to vše trvají zákony,
jež Bh pírod dal, v platnosti, jenom že

Bh jimi se neváže. Zázrak jest jako vý-
jimka od všeobecného pravidla psobivosti
zákon pírodních.

3. Nepii se zázrak nezmnitelnosti Bozi ?

Nikterak, nebo co Bh v ase koná, již

od vnosti ustanovil. Jakož ve vném
úradku Božím zahrnut jest ád pirozený,
tak i výjimky jeho — zázraky.

4. Lze každému zázrak poznati? Ovšem,
nebo každý lovk má v pirozenosti své
sudidlo ku poznání zázraku. Ze njaký
stroj není plodem pírodním, pozná na
první pohled nevzdlaný Indián jako vzd-
laný Evropan. Ku poznání zázraného
skutku není teba znáti všecky síly pí-
rodní; k tomu staí zdravé smysly a ne-

pedpojatý úsudek Ani pírodozpytec. ab}*

výjev pírodní vysvtlil, nemusí znáti

všecky zákony pírodní ;
staí jistý druh

úkaz pozorn sledovati, aby se urit
dliti mohlo pirozené od nadpirozeného.
Uzdravení slepého od narození, vzkíšení
mrtvého, kdož by neuznal za zázrak ?
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5. Na dály se zázraky? Na osvdení
zjevení Božího, na dotvrzení pravdy a pro
blaho lidí. Zázraky byly nezbytný ku po-

uení a polepšení lidí, — což v pozdjších
dobách vzpomínkou na zázraky státi se

mlo — ano byly nezbytný pro nevzdlan
;

co bývá trudu a práce než takové pe-
svdíš a z bludu vyvedeš ! A snáze zá-

zrakem než slovem pimješ je, že uví
a uposlechnou. Však i na vzdlance psobí
zázrak blahodárn, takže rozumování je-

jich a rozmanitým námitkám rázem konec
uiní.

II. Jelikož zázrakem nejsnáze a nej-

pípadnji lze uiti, pesvdovati a z bez-

cestí na cestu pravou uvádti, inil Bh
zázraky po všechny asy a poslance své

mocí zázranou dail. Tak již 1. v Zákone
Starém: a) Mojžíš, nad jehož zázraky všecka
zem egyptská žasla; každý jeho krok od
erveného moe až ku hranicím zem za-

slíbené jest nepetržitý etz div.

b) Pak ped Josuou voda eky Jor-

dánu s vrchu picházející zastavila se a

nadula se jako hora, dolejší pak odtekla

do mrtvého moe, tak že veškeren lid

israelský po suchém eišti pecházel
;

rovnž zdi jerišskó ped ním padly a slunce
stálo proti G-abaon, msíc proti údolí Aja-
lon na prosbu jeho, dokud nepomstil se

národ israelský nad nepátely svými (Jo-

sue 10, 18.).

c) Podobn i proroci Eliáš, Eliseus,

Daniel zázraky své vyšší poslání na jevo

dávali. Eliáš pedpovídá veliké sucho a

po ase vyprošuje na nebi vydatný dešC,

.rozmnožuje mouku i olej vdovy sareptskó
a mrtvé pachole její zkísí, ba i ohe
s nebe na ob svolává.

Eliseus na cest do Bethel nezbedným
dtem ve jménu Hospodinov hrozí, malo-
mocenství Naamonovo zázran léí, na lži

vého služebníka svého Gieziho malomo-
cenství toto sesýlá, ano i v hrob leže

lovka mrtvého oživuje. A což dím o Da-
nielovi? Hladoví lvové nedotýkají se ho,

prorok Habakuk zázran pináší mu po-

travu, zkrátka, zázrak stíhá zázrak, kdy-
koli šlo o potvrzení pravdy poslancem
Božím nevícímu lidu hlásané.

V Zákon Novém osvdil Pán Ježíš

své božské poslání i zázraky.

1. Cinil zázraky: a) na pírod: pro-

mnil vodu ve víno, rozmnožil málo chle-

b, spsobil veliké zahrnutí ryb, utišil

boui atd.

b) na mrtvých, vzkísil Lazara, mlá-
dence Naimského a dceru Jairovu.

c) na nemocných: uzdravoval slepé, hlu-

ché, nmé, chromé a malomocné.
d) na posedlých. O tchto zázracích

Pán dje se v Písm sv. výslovn zmínka
;

ale jestit pak i mnoho jiných vcí, které
uinil Ježíš, kteréž kdyby mly všecky
obzvlášt psány býti, mám za to — praví

sv. Jan evangelista — že by ani svt ne-

mohl obsáhnouci tch knih, kteréž by mly
psány býti. (Jan 21, 25.)

A na jiném míst praví týž miláek
Pán: „Mnohé zajisté i jiné divy inil
Ježíš ped obliejem ueník svých, kteí
nejsou psáni ve knize této. (Jan 20, 30.)

2. Kterak inil Kristus zázraky? „Chci
bu íst ! Mládene tob pravím vsta

!

Odpouštjí se tob híchovó tvoji. Jdi, syn
tvj živ jest," tak znla všemohoucí slova

Kristova. Nkdy in zázrak, skládal ruce,

dotýkal se slinou, potel oi, což vše bylo

symbolem a nikoli snad prostedkem, na
nmž by zázraný úinek závisel.

3. Ped kým inil Pán zázrak? Snad
skryt a jen ped apoštoly? — Nikterak,

nýbrž veejn, ped zástupy lidu, ped
chudáky i bohái, ped uenými i neue-
nými, ped pátely i nepátely, ped židy

i pohany, ped vícími i nevícími.
Uznávali tito veškeré skutky Ježíšovy

za zázraky? Slyšte: Po nasycení zástup
na poušti lidé když byli vidli div, kte-

rýž uinil Ježíš pravili : „Tento jest jist

prorok, jenž má pijíti na svt! -
' A když

Kristus uzdravil šlakem poraženého : „vi-

douce to zástupové, báli se a velebili

Boha."
Však i vzdlanci ano i nejvtší ne-

pátelé Ježíšovi uznávali zázraky jeho za

pravé ; tak uený fariseus Nikodém pravil

k Spasitelovi: „Víme, že jsi od Boha pi-
šel, nebo žádný nemže tch div initi,

kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním."

A když se fariseovó sešli v radu, pravili

vespolek: „Co uiníme, nebo tento lovk
iní mnohé divy?"

4. Kde inil Pán své zázraky? Bud' na

míst, kde zmínní nešastníci se nalé-

zali (šlakem poražený), bu cestou (deset

málomocných, dcera žei^ chananejskó),

bu ze zdálí (syn úedníka královského).

5. Za jakým úelem inil Kiistus zá-

zraky? Aby lidstvo pesvdil o svém bož-

ství a aby zjeveni byli zvláštní skutkové

Boží. „Jdouce, zvstujte Janovi," dí Kri-

stus ueníkm kazatele jordánského, „co
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jste slyšeli a vidli : slepí vidí, kulhaví
chodí malomocní se oisují, hluší slyší,

mrtví vstávají z mrtvých" (Mat, 13,4— 5.).

r Skutkové, kteréž mi dal Otec, abych
je vykonal, ti skutkové, kteréž já iním,
svdectví o mn vydávají, že mne Otec
poslal u Jan 5, 36.

Na dkaz, že píiblížilo se království

Boží, dal Pán Jpžíš apoštolm moc ne-

mocné uzdravovati, mrtvé kísiti, malo-
mocné oisovati, zlé duchy vymítati. Mat.
10, 7—8.

6. Jakého výsledku konáním zázrak do-

cíleno ? Judsko i sousední zem Malá Asie
a Beko i Rím, ba celý svt pihlásil se

ku praporu Kristovu na základ zázrak

;

každý pijímal náboženství, jehož pravosti
nebe tak skvlé svdectví vydalo.

Po dnešní úvaze dáte se j. dr. pe-
mluviti nkým o opaku toho, co bylo pra-

veno? i pidružíte se po letech ku pro-
tivníkm našim, kteí zázraky Kristovy
cestou pirozenou asto i frivolním žertem
vysvtliti se snaží aneb na pouhé báje a

smyšlené povsti je ponižují? Toho nedej
Bh ! Ci namítáte mi ihned s odprci : „Pro
nyní rovnž divové se nedjí?" Odpoví-
dám krátce : Z poátku div bylo velice

teba, aby základy víry upevnny byly a

aby všecken svt uvil: kdo však ješt
nyní žádá div jen proto, aby uvil, ten
sám jest divem nemalým, jelikož neví
ješt, kdy všecken svt už ví. Však i

nyní djí se divové ve jménu Kristov,
buto skrze svátosti jeho, buto skrze
modlitby a památky Svatých jeho, ale ne-

bývají s takovou zetelností ukazováni,
aby s takovou slávou jako oni divové byli

rozhlašováni. A ostatn kdyby Bh lidem
stále poznávati se dával, nebyla by víra
více zásluhou. Blahoslavení, kteíž nevi-
dli a uvili. Amen.

R e c,

na nedli XXI. po sv Duchu.

Stjtež tedy majíce podpásaná
bedra svá pravdou a obleeni
jsouce v pancí spravedlnosti,
pedevším vezmouce štít, kte-
rýmž byste mohli všecky ohnivé
šípy nešlechetníka uhasiti.

Efes. 6, 14—16-

„Neuvo nás v pokušení," tak volá u
vroucí modlitb zbožný kesan každého

dne, jsa vdom si slabosti své a nedosta-
tenosti

;
„neuvo nás v pokušení," tak

pje knz u oltáe pinášeje Nejvyssímu
nekrv-ivou ob mše svaté, .neuvo nás

v pokušení," tak prosí veškerá Církev ka-

tolická v den co den pamtliva jsouc ne-

bezpeenství a protivenství, jaké vrným
ovekám Kristovým v každém okamžení
hrozí. A zajisté ne bez píiny tak se

volá; neho pokušení za dn našich na
kesana se všech stran dorážející jsou
tak etná, úklady lstivých nepátel tak
rozmanité, že jim jen statný a v boji o-

tužilý bojovník kesanský s prospchem
odolati dovede. V pravd hrozný to boj

pro kesana, kdy proti jeho svatým ped-
sevzetím a šlechetným úmyslm vzpírati

se poínají žádosti híšné; kdy víc a více

svatá jeho horlivos chladnouti poíná,
kdy nechu a omrzelos ke služb Boží
denn v nm se vzmáhá

;
kdy jasnou kdys

mysl jeho temná rouška bludu zastírá,

tak že se mu již více nejeví tak patrným
a zejmým vznešené uení Kristovo, tak
že se mu lež pravdou, nepravos ctností

býti zdá. Strašný to zápas! Kdež však
vzíti sílu, kde nalózti podporu, jakých u-

chopiti se prostedk, abychom v tom tu-

hém zápase vytrvali, neumdleli aneb do-

konce neklesli? Kdož nám v okamžení
tak trapném radou pispje?

Slyšmež, nejmilejší, nauení sv. Pavla
napomínajícího Efesské: „Stjtež tedy ma-
jíce podpásaná bedra svá pravdou a oble-

eni jsouce v pancí spravedlnosti, pede-
vším berouce štít víry, kterýmž byste

mohli všecky šipy ohnivé nešlechetníka
uhasiti" Efes. 6> 16. Víra tedy, nejmilejší,

živá, pevná víra jest posilou, podporou,
vydatným prostedkem proti pokušením

;

skálopevná víra jest mocným štítem, jenž
nás ochrániti dovede ped zkázou a poru-
šením tohoto svta, ped útoky krutých
pronásledovník. Jádrem pak a základem
veškeré naší víry jest vyznání apoštolské

;

ono obsahuje vše. co katolíku nevyhnu-
teln vdti a 5emu viti teba, ono jest

umdlévajícím posilou, slabým podporou,

pronásledovaným mocnou záštitou. A toto

apoštolské vyznání víry obral jsem si za
pedmt k dnešní ei své; míním pak
ukázati vám, že apoštolské vyznání viry vždy

v uctivostí mílí a je pilné a zbožné modlili

se máme. —
I. Apoštolské vyznání víry máme vždy

v uctivosti míti. emu katolický kesan
pevn a neohrožen viti má zvláš apo-
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štolské vyznáni víry v sob obsahuje, jež

zní: „Vím v Boha . . Jest to sice

kratiký a prostý, než docela pimený
zpsob vyznání víry kesanské, jenž od
samých apoštol pochodí, a proto také

vyznáním aneb snesením apoštolským slov.

Píinu a pohnutku k jeho sestavení udá-

vají sv. otcové následující: Svatí apoštolé

poslušní jsouce rozkazu Pána a Mistra

svého: „Jdouce po všem svt, kažte evan-

gelium všemu stvoení," díve než se byli

rozešli, usoudili obecné pravidlo víry se-

staviti, dle nhož by jednosvorn pi hlá-

sání slova Božího še ídili."

Nazývá se pak vyznání toto také sne-

sením apoštolským, bu že v sob obsa-

huje jednotlivé prpovdi, které sv. apo-

štolov jednotliv k celku snesli, aneb že

ho jakožto známky njaké užívali, kterouž

by odpadlíky a vloudilé falešné bratry,

kteí sv. evangelium bludy svými poru-

šovali, od tch, již v pravd ku Kristov
korouhvi písahali, snadno rozeznati mohli.

Sv. Jarolím pipisuje vyznání toto s o-

statnimi svatými otci sv. apoštolm a pi-
pomíná, že tento obsah víry a nadje od
sv. apoštol nikoli na papíe, nýbrž na
desce srdce napsán, dlouho ústn byl po-

dáván a pozdji teprv zaznamenán. Pi
hlédneme-li pak bedlivji k vyznání sa-

mému, zejmo, že na ti hlavní oddíly roz

vrhnouti se dá, tak že v prvním o božské
pirozenosti Boha otce a o podivuhodném
stvoení svta, v druhém o Bohu Synu a
tajemném našem vykoupení, v tetím pak
dílu o Duchu Svatém, jakožto zídlu a
prameni našeho posvcení se pojednává.
Každý tento oddíl dlí se opt v jiné

menší, jež pedkové naši lánky nazvali.

A to po právu ; nebo jako údy tla na-
šeho rozlinými lánky se spojují a od
sebe dlí, rovnž tak v tomto vyznání
víry vše, což zejm aneb od jiného od-

dlen viti máme, se nalézá.

Nuže nejmilejší, vyznání toto, které
sáhá až do as apoštolských a v Církvi
pro svou starožitnos a výbornos vždy u
veliké bylo úct, pro nj tisíce kesan
muiti se dalo ano i život svj ochotn
položilo : vyznání toto apoštolské nemli
bychom i my v uctivosti miti ? Chtli
bychom snad ped svtem se stydti vy-
znati, že náležíme ku praporu Kristovu,
že se hlásíme k onm božským pravdám,
které Kristus na kíži svou smrtí zpeetil ?A svt o nás jakkoli soudí, nech haní a
tupí nás, nedbejme

;
dokažme, že jsme

hodní a zdární synové slavných pedk
svých. Držme se pevn tohoto vyznání
víry, jež Církev má od sv. apoštol, apo-
štolov od Krista a Kristus od Boha.
Krásn volá sv Augustin: „Vyznání apo-
štolské jest sice na slova chdo, ale na
tajemství bohato. Co skrze patriarchy vy-
obrazeno, v Písmech zvstováno, skrze
proroky pedpovídáno bu o Bohu vném,
bu o Synu z Boha zplozeném a jedno-
rozeném, bu o Duchu Svatém ... aneb o

smrti a tajemství vzkíšení Pán: to vše
ono krátce obsahuje, protož každý se

tomu nau, kdož víru vyznáváš."
A když nejmilejší, apoštolské vyznání

víry vrn v pamti míti a je jako dra-

hocenný poklad chovati budeme, brzy také
poznáme jeho skvlé úinky. Nebo, jak
píše sv Jan Zlatoústý, ono vící posiluje,

dokonalé upevuje, pocestné steží, vytr-

valé utvrzuje, ty pak, již dobíhají cíle,

korunuje. Neplujmež proudem novovké
liché osvty, nýbrž piln následujme pí-
klad svatých a svtic Božích, jichž po-

sledním vzdechem v ukrutném muení
bylo vyznání: „Vím v Boha."

Sv. Petr z Verony, len ádu Domi-
nikánského již jako sedmiletý pacholík
nauil se ve škole proti vli strýce svého
urputného to kacíe Ariánského, vyznání
apoštolskému, jehož astji v život za o-

branu proti bladam užíval. On jsa u

krutn trýznn od kací, modlil se je,

ano již polomrtev, nemoha více mluviti.

na zemi svou krví napsal slovo: „Vím."
Tikrát blažen ten, jemuž tak svítí svtlo
sv. víry v život i ve smrti! Jak krásný
to a následování hodný píklad ! Nazýváme
vk náš osvíceným, kdežto pro stedovk
neznáme lepšího významu než zatemnlý
Mníme-li snad právem, že jsme osmnácte
století pedstihli vzdlaností a ueností?
O kéž bych mohl pipojiti „vrou a ctností!"

Než proto uezoufejmež ! „as vše mní i

asy, k vítzství on vede pravdu; co sto

vk bludných hodlalo, zvi tne doba."

Z palác víru vypuditi se snažili jakožto
nepohodlnost, z kruh uenc co zatemn-
los, z chýží mšanských co zbytenost
ano i z prsou chudiny co zpozdilos. Však
na jak dlouho ? Se slávou vrací se opt
tam, kde po ní díve nohama bylo šla-

páno. Poznali jste, nejmilejší, že apoštol-

ské vyznání víry v plné míe jak pro

svou starobylost, tak pro svj výborný
obsah toho zasluhuje, abyste je vždy v u-

ctivosti mli Ježto však pokušení se všech
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stran na nás dorážejí a víru naši zviklati

se snaží, neznám lepšího a vydatnjšího
prostedku, abychom jim odolali a svou
víru istou a neporušenou zachovali, nad
pilné a nábožné modlení se apoštolského
vyznání. —

II. Apoštolské vyznání víry máme se

vždy piln modliti, abychom svou víru

istou a neporušenou zachovali. K tomu
vybízí nás již sv. Církev pedpisujíc je

k modlení pi rozliných obadech a po-
božnostech. A to nikoli bez dvod „Cvi-
eni dává umní," praví písloví; jako
vojín, asto a piln cviiti se musí, mádi
z nho ádný obránce vlasti se státi: tak
i kesan nesmí ve cviení se u víe ustá-

vati, má-li z nho býti pravý Kristv bo-
jovník. A nejlepším cviením k upevnní
ve víe jest, zajisté asté modlení se apo-
štolského vyznání. ím jest voda rostlin,
tím jest víe vroucí modlitba apoštolského
vyznání. Voda oberstvuje rostlinu, skytá

jí nový život, podporuje její vzrst a zdar.
Zdaž nco podobného nedje se pi velé
modlitb apoštolského vyznání ? — A jako
rostlina postrádajíc vláhy vadne, zakrní
až i uschne docela : rovnž tak i naše víra
ochabuje víc a více, až zanikne v srdci i

poslední jiskika. i nepouuje nás o tom
denní zkušenost?

Avšak pilné modlení se apoštolského
vyznání víry jest nejen prospšné, nýbrž
i velmi potebné ku pemáhání všech po-
kušení. Není žádného pokušení proti n-
muž by apoštolské vyznání úinlivóho
léku neposkytovalo; dvanáct lánk víry,

v nž se dlí, jest dvanáct pramen, jichž
voda nás v tuhém boji oberstvuje a k ji-

stjšímu vítzství posiluje.

Aby však vítzství naše bylo vždy
jistým a úinek z modlení se apoštolského
vyznání plynoucí spásonosným, musíme je

netoliko piln, nýbrž i nábožn modliti
se. Mnozí z vás modlí se apoštolské vy-
znání snad dosti asto, ale jak? Odíká-
vají pouhá slova. Nejmilejší, taková mo-
dlitba nemá platnosti ped trnem Nej-
vyššího. O tch a podobných platí slova
Spasitelova: „Lid tento ústy sice mne
chválí, ale srdce jeho daleko jest ode mno"
Mat. 15, 8. A co pravil Kristus Pán o
modlitb vbec, to platí o apoštolském vy-
znání víry zvláš. Proež modlíce se toto
vyznání seberte mysl svou, pipravte srdce

[

svá ; at každé slovo, jež vyknete, celé
vaše útroby proniká ; nech vele cítíte,

co ústa pronášejí. Modlete se je zvláš ve
j

strastech a souženích, nebo ono vlévá

v duši zarmoucenou útchu a iní ji tichou

a odevzdanou do vle Boží! A by i

sebe vetší soužení na vás doléhalo, neod-
cizíte se Bohu, nezemdlíte v plnní jeho

svaté vle, neodvrátíte se od Jeho lásky

ale spíše zvoláte se sv. Pavlem : Kdo nás

odlouí od lásky Kristovy?" — „Když
Bh s námi, kdo proti nám?"

Poznali jste, nejmilejší, že netoliko

v uctivosti míti, nýbrž i nábožn modliti

se máme apoštolské vyznání, aby zdárného
užitku pineslo duší naši. Proto neopo-

mete je nábožn íkati i když ráno vsta-

nete i když u veer na lžko se kladete.

Písmem plamenným vryjte si je do srdce,

asto a zbožn je opakujíce! Apoštolské
vyznání víry budiž vám zrcadlem, v nmž
asto budete se shlížeti, zdali vše srdcem
víte, co ústy vyznáváte. Pak zajisté

šastn pokušením odoláte, srdnat v boji

tuhém vytrváte, a až piblíží se poslední

vaše hodinka, až síly vás opouštti a zrak

váš trhati se bude, tenkráte radostn bu-

dete moci všickni zvolati : „Dobr}?- boj

jsem bojoval, bh jsem dokonal, víru jsem
zachoval. Naposledy složena jest mi ko-

runa spravedlnosti, kterouž mi dá v onen
den Pán, spravedlivý soudce; a netoliko

mn, ale i tm, kteíž milují píští jeho."

Amen.

Jak poukazují k tomu asové pomry,
že náboženství zjevené jest pro lovka
vzdlaného jako pro nevzdlaného.

(Práce konferenní.)

V krásné Hellad, kde duch lidský

slavil divy,své, kde dvtip s krásou v lad-

ném celku se pojil, povstává muž ped
vky dávnými, aby pronesl slova, jež by
byla pouením asm všem, jež by jim
byla i výstrahou, až dojdou dle vných
úrad božských svého vyplnní. Vštec,
jemuž bylo jméno Sokrates, a kterého

vlas jeho oslavila píjmím „nejmoudej-
šího," otevírá prorocká ústa svá, a žák
jeho na vnou pam znamená slova, jež

jimi proudí: „Nepijde-li nco s nebe,

všickni zahyneme!" —Nemnoho slov, ale

smyslu mnohého, významu velikého ! „Za-

hyneš ty," vští v nich vhlasný tento

pchan, „který duchem svým budeš se no-

iti ve svt nadsmyslný, který budeš míti

rozhovory o život, jemuž není konce,
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zahyneš i ty Platone, i nauka tvá, která 1

všecko vcným vidí ve svých ideách, i já
\

zahynu, který záblesk svtla chtl jsem
vám ukázati v ovzduší rozumu obmezeného

;

zahyneš i ty, který zdoben jsi vncem
pvc vyvolených, zahynou i tvé vzletné

a vznešené zpvy, zahyneš i ty, jenž se

budeš cítiti unesena velebným šestimrem
Homerovým

;
zahynou i tvé myšlénky

Lykurge, Solone, kteí oblažili jste naše
kraje svojí ústavou, zahynou všickni vaši

stoupenci a vhlasní státníci, kteí svt
svým dmyslem budou chtíti iditi ; za-

hynete, a již dávno hynete, i vy nešastní
heloté, kteí stíženi jste bemenem nesne-
sitelným

;
zahyneš i ty vlasti má, zahynou

tvé proslavené djiny, zahyne tvá a celého
svta vzdlanost

;
zahynou koruny, který-

mi zdobeny jsou a budou hlavy králv, —
zahyne celý svt, i vy, kterým dostalo se

svobody a vdní mnohého, i vy, kteí
pode jhem otroctví klesáte

;
zahynete

všickni: nepijde-li nco s nebe. co by
bylo vštkyní života nového, co by nám
salo tmu s oí, jako kdysi dle báje Athéna
Diomedovi uinila." — Tak asi pl hla-

sem labutím po vlastech hellenských dávno-
vký ten staec žal a snad i nadji v lepší

budoucnost. A že pl žal, jenž nebesa pro-

nikal, Bh splnil nadji — ale ústa star-

cova ješt neumlkají. Rozdíl jenom ten,

;;e kde díve žal, nyní hrozbu a trest smrti
vští v záptí. Hlas jeho po východ
hnvn znl, kd}~ž sv. Jan na ostrov
Patmosu pérem orliím oslavuje Slovo, jež

s nebe již pišlo, a jež, a ku svým pi-
šlo, svoji ho nepijali. Hlas jeho výstraž-

nji a ozvnou desaterou zní i za dob na-
šich, kde, co Slovo vzbudovalo, Herostrat
smle odvažuje se páliti. Hlas ten jako
srdcebolná elegie došel i k uchu mému,
když jsem poprvé pemýšlel o svém úkolu,
jehož nadpis: ,.Jak poukazují k tomu a-
sové pomry, že nábožeusví zjevené je pro
lovka vzdlaného jako pro nevzdla-
ného?"

O této vt jest mne tedy uvažovati.
Díve však, než s úvahou svou zaponu,
ml bych pojmy vty nadzmínné vysvt-
liti. Než pojmy ty jsou jednak píliš zná-
my, jednak rozvod jich vidí se mn pi
jednotlivých ástech pojednání píhodnj-
ším. Jenom výmr pojm „vzdlaný a ne-
vzdlaný" jsa píliš relativní psobí mn
nemalé nesnáze. Než i zde snad nechybím,
když poprosím nkolik jedinc školou a
kulturou vyšší dnes odchovaných jakož i

nkolik všeho toho prostých, aby nám oni

sami znázornili záhadu tu logickou „in

conereto," již jest tžko mn vysloviti „in

abstracto." A nyní jsa již takto uspokojen

a mávaje v ruce práporem, na nmž zla-

tem záí slova: „Rovnos, volnost, bratr-

ství," ponoím se duchem svým jako dítko

19tého století „in media s res."

Blázen íkal za dob starých: „Není
Boha. 1

' Novovcí blázni jsou však opatr-

njší. Praví zprvu: „Jest Bh, ale ten Bh
jest tak velebný, že se ani ke tvoru sní

žiti nemže; jest Bh, ale tak jest dobro-

tiv, že nezná trestu, ale okem milosrdenství

hledí i na híšníka, aniž by tento vyronil

jediné slzy pokání z oka svého." „Ano
jest Bh" volají; oni sami však v Boha
toho neví. Oni ho pispsobují svému
zvrácenému rozumu, jako by ho pro svt
tento již nebylo, oni ho upravují dle o-

braz své bujné fantasie, aby ho v dob
píhodné mohli popíti, aby zavedli rov

nos na zemi, jež vrcholí v zásad : „Není
Boha!" A když není Boha, aneb, jak

stoupenec ješt „slabého] ducha" kojí,

jest Bh, ale bh, jenž se bu o svt tento

nestará^ aneb nad híšníkem se smilovává,

aniž by tento musil uznati vinu svou, není

dsledn dle jich rozumu žádného Syna
božího, který by Boha smíil a pramen
milosti otevel chodci na této zemi. A když
není Syna božího, jost poslání církve ka-

tolické bludem, a ona postavena na roven

každé náboženské spolenosti, protože jako

každá jest uitelkou povry. A když jest

náboženství každé bludem, kdo jim ruí
za to, že jest duše lidská nesmrtelná ?

Cicero mluví pro smrtelnost široce, pro

duše nesmrtelnost též široce ; oni volí prvé

a jí popírají. — Takové zásady hlásá dnes

moderní eník s tribuny ku všemu lidu,

takové nauky pednáší dnes uitel svým
dosplým um — a tito opt, když sí
školní opustí, šíi evangelium toto novo-

vké po vlastech našich ; ano uení to

vniká v naše eské chaloupky, a oni jen

plesají, je-li rovnost smýšlení i u toho,

který vd vnuje život svj, i u toho,

který odívá se prostou halenou. Než za-

nechme další jejich vrouky, a pozorujme,

jak všem tídám spoleenským víra tato

prospívá!

Blázen dob našich praví ve svém zá-

vrku sofistickém : „Není Boha !

u Blázni

ale mají nkdy jasné myšlénky, mají i

jasné okamžiky, ve kterých zatracují to,

co díve byli povdli. Což pak blázni
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novovcí nemluví, aneb nemyslí ve svých
šastných okamžicích nkdy jináe, než

jak svtu byli projevili? Nevniká v srdce

jich myšlénka : „A jak kdyby pece byl

Bh, Bh kesanský !" Nejeví se ve váž-

ných chvílích na jich tváích nepokoj,

malomyslnost, tesklivos a zoufalství? O
zajisté asté jsou ty okamžiky pro n, ale

zídka jsou jim ku pokoji Uený chápe
se dl nového filosofa. Ale s jakou radostí?

Ví pedem, že, co první neb druhý tvrdil,

on bude zatracovati, ví pedem, že bude
Boha, v nhož vil, popírá ti. A to ho má
upokojiti? Vždy jiné dvody, vždy jiné

doklady, a vždy týž výsledek — irá ne-

vra — to ho má pesvediti? Neukojí ho
nauky ty, a proto je opouští a jde, aby
v radostech a lahodách svta zjednal po-

koj srdci, kterého mu „jeho vda" dáti

nemohla, a tam se setkává s lovkem,
jemuž nebylo popáno v knihách uených
ítati, kterého ale stihlo neštstí jako první-

ho, že totiž ztratil víru v Boha svého. U
nho byl ale postup snadnjší a rychlejší.

Rozum jeho nebyl tak vytíben, aby mohl
0 nauce nových vrozvst pemítati. —
Pijal lež; — myslil, že tomu pivykne.
Však nepivyká! Hledá tudíž soudruhy a
doufá, že ve stedu jich útchy dojde.

Však nenašel jí ani tam; zloeí proto
Bohu, v kterého viti nechce, zloeí svtu,
1 sob; a te podává si s ueným navzá-
jem pohár rozkoší svtských, aby aspo
tím spsobem pokoje došel. — „Jsou ubo-
hými oba," praví zjevené náboženství, „jsou
nešastnými," voláme my, a to tím více
voláme, že malá knížka by ukojila jejich

touhu po pravd, která, že pravdou jest,

musi býti jedna, absolutní. V knížce této

rozešují se otázky kosmologické, meta-
fysické, historické, anthropologickó s ta-

kovou uritostí, že jim každý, kdo jen
zdravý rozum míti chce pisvditi musí,
s takovou snadností, že jim, jak posluha
vysokých škol, tak malý žáek, chodící
v devnkách do horské školy stejn po-
rozumí Jest to katechismus, v kterém již

na první stránce teš, že Bh jest, že býti
musí. A pak vypotny jsou jeho vlast-

nosti. Jaká to moudros, všemohoucnos,
jaká to spravedlnost, dobrotivost, jak vzne-
šené jsou doklady, jež z djin, z pírody i

jsou uvedeny! ta toto musíš zvolati se
žalmistou Pán: „Tys odn svtlem jako

j

rouchem, a chodíš na kidlách vtr, hlas !

tvj tvé jest hímání a zem jest naplnna .

vladastvím tvým, ty když otvíráš ruku !

svou, požehnáním všecko napluješ, a když
odvracíš tvá svou, vše hyne a v nic se

rozpadá. ^Serm. 16. in Cant.) A v tom
Bohu bys nenašel blaha svého ? Velebíš
krásu a vznešenost kol sebe, a ta krása,

ta velebnost v míe nejvyší, jaká u Boha
jest, by t obdivem nenaplnila? Však ty

tam najdeš také pokoje. Poznáš, že Bh
jest osobní bytos jako ty jsa korunou po-

zemského tvorstva jsi osobní bytostí, po-

znáš, že Bh k tob mluvil, a že musil
mluviti, protože ty mluvíš; poznáš, že jest

Bh tvým stvoitelem, a ty tvorem jeho,

poznáš, že Bh otcem, a ty dítkem jeho,

poznáš, že jest otcem milosrdným, který
t zhešivšího na milos pijal, když Syna
svého na svt poslal, abys nezahynul. Ano
Kristem jest tvj pomr k Bohu, k lo-
vku, k bližnímu, k celému vesmíru tak
pesn a jasn vyten, jak o tom nikdo
ped tím, neml pontí. Ano Kristus vše

vysvtluje, bez Krista ani vzdlanému, ani

nevzdlanému se dobe nedaí. Jsi bez
Krista — a jsi právníkem. Co jest tvj
vhlas jako soudce pláten, nezná li tvé

svdomí zákonníku božího o 10ti láncích,
zákonníku, jenž má nej vyšší sankci Kri-
stovu? Jsi bez Krista - a jsi djepiscem.
Co jsou všecky tvé vdomosti, všecky tvé
výzkumy? Jsou události nahromadné,
kterým schází sted, kolem nchnž se po-

hybují, kterým schází píina, která je

objasuje, kterým schází pragmatická sou-

vislost, která v jeden ladný celek je spo-

juje. Bez Krista pijdeš k výsledkm,
které pravd djinné i zkušenosti odpírati

musejí. — Jsi bez Krista — a jsi jazyko-
zpytcem. Co jest ti veškeré linguistickó

vdní plátno, jestliže nezasvcuješ vzne-
šené form vznešený obsah, který jest pod-
kladem a silou života lidského. Jsi bez
Krista — a jsi mudrcem. Znáš vty antic-

kých a moderních filosof, kteí sice vzne-
šen mluvili, ale životem theoriím svým
nejvíce škodili. Co jest ti platná veškerá
filosofie, když životem svým nazval ji lží

ten, který jest jejím pvodcem. U Krista

však jest jináe, tam za slovem ihned sku-
tek následuje

; on jesi uitelem všem lidem.

Dítek vychovati nedovede nauka slave-

ného Rousseaua, který své vlastní dítky
odchovává v nalezinci, ani -nauka samého
Platona, kterému se nepodailo ani jedi

nou obec dle soustavy své reformovati

:

k tomu teba jest samého Krista. On se

ujímá vzdlaných a jako jasná luna uka-

zuje jim cestu na úzký steznik vdy lid-
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ské, on se ujímá chudých a radí jim pi
vší bíd k trplivosti a vdnosti k Bohu, on
se ujímá pronásledovaných, a jich proná-
sledování svými pronásledováními blaho-

slaví, on smutnému zpívá hymny nebeské,

on zpupnému burácí hlasem svého evan-
gelia jako hromem do svdomí. A uvažme
ješt toto ! Syn boží to ekl ! Jaká to síla,

útcha, vodítko pro každého. Avšak Kri-
stus netoliko návod tob dal, ale on i hojné
prostedky, abys pokoje zde i tam dosáhl,

církví katolickou dosud ti skytá. A tmi
prostedky asto pohrdáš - zvlášt v do-

bách našich sv. zpovd a sv. pijímání
jest ti obtížným. A pece po lidsku jen
mluveno, který úkon jest na svt vzne-
šenjší ! Poznati sebe, své vady, svou sla-

bost považovali ekové za první a nej-

dležitjší krok k ctnostnému a blaženému
životu. Nenadarmo ítali na chrám Diany
Efeskó : „Poznej sebe sama !" Poznati tedy
sebe jest pro tebe tžkým, ale poíepšiti

se vlastním vedením jest daleko tžší ú-

lohou. Vta Ovidiova: „Meliora video pro-

boque, deteriora sequor" jest dosud v plné
platnosti. — Jest ale pece místo, kde po-
znati sebe a poíepšiti se mžeš, chceš-li

jen dbáti slov výstražných — jest to zpo-

vdnice. Když ti ekne knz: „Jsi híš-
níkem ; budeš jím pokud nenavrátíš cizího

statku, cizí cti, pokud se nebudeš varovati

píležitosti ku híchu," jsou to slova, jež

Bh u své nej vyšší auktorit^ ústy knze
— lovka k tob mluví. Žádného zde
více odvolání, aneb se podrobili, aneb z-
stati týmž, jakým jsi byl díve. Ovšem
za našich dob snažíš se mnoho poznati,

studuješ všemožné charaktery, abys jich

ctnostem se piuil ; ale což to jest plátno,

amor jako cognitio incipit ab ego. Musíš
tedy poznati sebe. Kdo nezná sebe, nezná
svých vad, iní poklesky na cest ctnosti

i na dráze svého povolání. Kolik se jich

zklamalo mezi vzdlanými i nevzdlanými,
kolik obtí padlo domýšlivosti, pýše, vrt

kavosti, která se jen sv. zpovdí pemáhá.
Nemysli také, že t kdo spravedlivji soudí
než zpovdník. Svt ti lichotí, filosof tu

neb onu vadu omlouvá, jenom knz t
nestrann, a si kdokoliv, dle práva pi-
rozeného, zjeveného i lidského odsuzuje —
a tak se poznáváš — a dbaje jeho roz-

kaz, rad, na cest ctnosti pokrauješ. A
abys pokraoval, sílí t církev sv. chlebem
života, abys neodpoinul díve jako sv.

Augustin, až spoine srdce tvé v Bohu.
K tomu smují všecky ty úkony velebné,

milosti boží schrány, které jpou s to z tebe
svtce uiniti, jak djiny i zkušenost na-
svduje. Tak se o tebe církev sv. stará,

a to proto, že máš duši nesmrtelnou. Za
našich ale as voláš, a nevzdlaný za
tebou opakuje: lovk hyne jako tráva."
Hyne li lovk jako tráva, musí jako tráva

' bezstarostn rsti a životu tomu se tšiti.

I

Však zastáváš úad, aneb pracuješ v potu

|

tvái pod nebem šírým a mnohé svízele,

strasti svírají t pi tvém zamstknání —
a ty pece chceš býti blažen za svou práci,

za svou námahu. Zde ale na svt blažen
nejsi — a doufáš, že nebudeš, proto iníš
konec životu svému sebevraždou. O kolik

za našich dn ítáme a slyšíme zpráv o

sebevraždách i mezi tmi, již si zvykli na
jméno „plebejové." Jak by byli asto sob,
nebi, spolenosti lidské zachováni, kdyby
se nebyli o víru v nesmrtelnost duše o-

loupili. Ta víra by je byla pouila, že
láska boží jednou na vnosti naplní ty

touhy, jež sama v srdce naše vdechla, že

spravedlnost boží nahradí ty strasti, jichž

ruka Pán na lovka mezi všemi tvory
vložila nejvíce. Ano ta víra by je asn
i vn blaženými uinila. Než dosti o

tom ! Jest již otázka, která rovnost jest

prospšnjší ; zdaž ta, která jest bez Boha,
bez Krista, bez církve pravé a duše ne-

smrtelné, aneb ta, která vše toto mrou
stejnou každému udílí. Pomry asové nás

pouují, abychom se modlili za rovnost,

za jakou se modlil kdysi boží Syn konaje

svou modlitbu veleknžskou: „Ote svatý,

zachovej je, kteréž jsi mi dal, ve jménu
svém, aby byli jedno, jako i my u (Jan

17, 11.). (Dokonení.)

K vysvcení
chrámu Pán na Smíchov.

(27. zái 188o.)

Aj, ký svátek Smíchov slaví,

že tam spjí lida davy?
Komu prapory ty vlají v oslavu? —
Vojvodovi zem, svtci Václavu!

Hle, jak pnou se k nebi bán
smíchovského chrámu Pán,
jenž má zasvcen dues býti v oslavu

vojvodovi zem, svtci Václavu.

Jak ty zvony slavné znjí

!

Zdá se, že to hymnu pjí
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všem, kdož na chrám dary skytli v oslavu

vojvodovi zem, svtci Václavu.

Velebí i svého dárce,

Ferdinanda, Cech vládce,

s chotí svou, jenž první dar skyt v oslavu

vojvodovi zem Václavu.

kéž, jak chrám ten k nebi pne se,

k výši nás již svornos vznese

pod korouhví Václavskou jen v oslavu

vojvodovi zem, svtci Václavu !

Jan Žehnal

Duše lidská jest nesmrtelná.
Podáv4 Jos. Pazderka.

(Dokonení.)

Bh jest také zákonodárce a pán. Ne-
ustále zjevuje našemu svdomí svj mravní
zákon, jehož šetiti máme, tak že jasn a
beze vší pochyby poznáváme, co initi
máme a co dobré jest. Bh jest také ne-
smírn spravedlivý a moudrý a znaje sla-

bost naší vle i možnou vzpouru naší svo-

body, musí pi svém zákon proti tomu
opatení uiniti. Spravedlnost jeho žádá
v tomto pípad potrestání pestupitele,

aby se to bez újmy jeho spravedlnosti

státi mohlo, musí dávaje zákon i trestem
pohroziti, aby lovk vdl, že hlasem své-

ho svdomí bez trestu pohrdati nesmí. Vše
to se stalo. Bh dal zákon a pohrozil zá-

rove trestem, svdomí nám pi jednom
každém pípad zeteln praví, zdali pod
zákon sluší, a pede vidíme, ani pohrdai
zákona Božího, na zemi bez trestu zstá-
vají. Nezídka pichází lovk ke cti, jmní,
k sláv hanebnými úskoky, nesvdomitými
piklemi a opovážlivým pohrdáním svdo-
mím a zákonem. Prazvláštním poblouzením
ducha a mrav picházejí lidé, kteí všechnu
úctu ped Bohem, všecek stud ped lidmi,

všechnu lásku k povinnosti a spravedlnosti
nohama zašlapali, k sláv a bohatství

;
po-

chlebníci obletují je v zástupech, spolky
volí je za estné leny, ba i vrchnost svt-
ská, téže všeobecné zaslepenosti pístupná
za živa i po smrti neobyejnou est jim
prokazuje. A pede byl celý život takového
štstila pásmem vzdorných vzpour proti

spravedlnosti a písným soudm Božím.
Na druhé stran vidíme lidi, kteí si ple-

tichy, nespravedlnost, pochlebnictví oškliví,

jmní, pokoj ba i život povinnosti a úct

ped zákonem Božím obtují; a jsou ne-

návidni, pronásledováni, uráženi, nešastni.

Co se pihodilo Ježíši Kristu spravedlivé-

mu, to se ustavin opakuje. Kdybychom
mohli hloub vniknouti v smutné zkuše-

nosti života jistých rodin, lid: a dusí jichž

nikdo nezná, jakbychom žasli nad velkým
hrdinstvím, jež láska k ctnosti vnuk-
nouti umí.

Zdaž však spravedlivý za svou vr-
nost na tomto svt odmnn bývá? Pa-

trn nebývá. Peasto se mu od tch, kteí
jsou kolem nho, jen posmchu dostává.

Svdectví jeho svdomí není žádnou od-

mnou; to mže na nejvýš vzbuditi pocit,

že jí zasluhuje; ale trapné soužení, že lo-
vku jest bojovati proti tžkostem, jež se

neustále kolem nho zdvihají, ponechává
ve vší hlubokosti a rozsáhlosti. V tchto
bojích a ptkách ukazuje spravedlivý zmu-
žilost a odevzdanost, ale štastný není. A
jakou lidskou odmnu mohli bychom dáti

tomu, který má odvahu pinésti nejvtší
obt, obt života? Jakou muenníkovi,
jenž za vlast a pesvdení své zeme].
Odplata musí následovati po hrdinském
skutk.

;
pakli po smrti následuje nic, spra-

vedlivý vbec žádné odplaty neobdrží.

A zlý, jenž zákonem Božím zhrdá, zdaž

ten na svt trestán bývá? Zlý nebojí se

lidí, tit jeho bohatství a sláv pochlebují,

nebojí se svdomí, tot má osten tupý, a

tak nemá ani hryzení svdomí, v nmž
bychom trest vinníka hledati mohli. Dlouhý
návyk nepravosti a zlému zatvrzuje svdo-
mí a udušuje výitky jeho. A jako muen-
nická smrt, tento vrchol ctnosti, bez odplaty

zstává, jestli lovka smrt znií, tak i

nejvtší zloin, sebevražda, všeho trestu

by zbyl, kdyby život v nic se rozplynul.

Tedy z dvojího jedno : bu zákon ne-

slibuje odmny a nehrozí trestem, a tu

nejvyšší zákonodárce vyhodil své zákony,

nestaraje se, zdaž se zachovávají, pak jest

tento zákonodárce bez spravedlnosti, do-

broty a moudrosti; aneb zákon Boží sli-

buje odplatu a hrozí trestem dle toho, jak

lovk ho zachovává aneb pestupuje. Do-
mnní však, žeby Bh byl bez spravedl-

nosti, dobroty a moudrosti jest rouhání

;

zákon jeho musí tedy odplatu a trest pi-
nášeti. Ale to se na tomto svt nedje

;

proto musíme vyznati, že zákon svou in-
nost na jiném svt projeví a tu jest ovšem
patrno, že tento život vezdejší jest pípra-
vou pro život budoucí, a ten že jest, Bh
i duše naše potvrzuje.
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Rousseau praví v Emilu: „Kdybych
neml žádného jiného dkazu pro nesmr-
telnost duše než vítzoslávu zlého a utis-

kování dobrého na tomto svt, tož by to

jediné stailo, odníti mi všechnu o ní po-
chybnost. Takový kiklavý zlozvuk vše-

obecného souladu svta vede mne k tomu
rozluštní, že si pravím : Nemže vše s ži

votem konec vzít."

V týž rozum vyjaduje se Addison
v Catonu : „Bh musí svou vc pomstiti
a pevrácené trestati i nepláe zde ctnost,

aneb není od drzosti utištna ? Kleíc musí
nevinnost šíji svou ped zloinem zde shý-
bati. — Pojme tedy rychle z tohoto tma-
vého žaláe

;
potom t pravdo nebeská

beze stínu spatím ! — Tento život jest

sen a smrt probuzení."

Fenelon pak píše: „Kdyby vinníci

již zde trestáni byli. lidé by snadno po-
koušeni byli, dáti vírn nevrcm popírají-

cím život budoucí. Vidouce však, ani lidé

nejernjšími zloiny obtíženi beze všech
trest umírají, jakoby vždy byli spravedliví
bývali, neíkejmež jako lidé slabého sv-
domí a beze všech zásad íkají: Vidti že
není Boha, nýbrž mysleme, že mnohoná
sobným zpsobem dokázáno jest : jest Bh
spravedlivý, jenž svtem vládne a žádného
dle zásluhy trestati neopomene. Híšníci,
kteí v tomto život bez trestu jsou. nej-

pádnjším jsou dkazem, že jest život bu
douí, kde je Bh neomyln najde."

A což není spravedlnosti mezi lidmi?
Není pochybnosti, že myšlenka mravní
^odpovdnosti a panující spravedlnosti vše-

iké zízení lidské proniká a lidský život

ovládá. Ale tato spravedlnost od lovka
samého provedena a uskutenna býti ne-
mže. K tomu se nedostává dílem doko-
nalé známosti skutk, dílem moci a po-
tebných prostedk, aby se vše vyrovnalo
a každému po .-pravedlnosti stalo; koli-

kráte i dobré vle se nedostává, tak že
spravedlnost lidská asto pramalé jest d-
ležitosti. Odtud vidíme: jak dlouho svt,
tak dlouho nespravedlnost mezi lidmi. Tot
dkaz, že spravedlnost zde asto nepetr-
žené a ohavn urážená konen smíena
býti musí, a že jest nad námi mocná, jenž
s démantovou silou odplácí a každému dle
práva iní. Ten as patrn leží za smrtí
jednotlivce. Odtud prohlásil sám Robes-
pierre: „Idea nej vyšší bytosti a nesmrtel-
nosti duše jest ustaviným voláním po
vné spravedlnosti."

A co svdomí? Nepravíliž apoštolov

nevry, že každý lovk má své nebe a

|

peklo v sob dle toho, jednáli dobe neb

|

zle? V tch slovech jest poloviní pravda,

j

Ovšem že zlé svdomí již zde nepravost

!
kárá, a i ctnost vlastní svou odmnu již

|

zde nalézá. Hryzení svdomí a pokoj srdce

|

mohou nám již na zemi dáti okusiti pekla

neb nebe — ale jen tenkrát, jeli Bh.
I Boz Boha svatého a spravedlivého jest

svdomí prázné slovo, jehož se každý roz-

umný co nejdív zhostí, ano co mlnviti a

znamenati nemá. Pakli jest Bh spra-

vedlivý a svatý, tož následuje: jest spra-

vedlivá odplata, a ježto na zemi jí není,

jest na onom svt.
V muce svdomí a pokoji srdce není

také všechna odmna nepravosti a ctnosti

;

neb mnozí své svdomí uspávají a nejvtší

zloinci dokonce udušují. Trest jejich musí
budoucnosti ponechán býti Proto mluví

také ony hlasy a ná ady srdce, jež lítostí,

bázní a nadjí nazýváme a jež také teprv

po dlouhém ase a s velkým pomáháním
utlumeny býti mohou. Ani radosti ctnosti

nemohou býti celou její náhradou
;

jsout

asto drahé, nezídka i životem se splá-

cejí. Aby jen lidi vábily, nejsou, jak zku-

šenost uí, dosti silný a laciný, tím mén
mohou za plnou odplatu všech obtí, jichž

ctnostný život žádá platiti. Young (Nacht-

gedanken 7. Nacht) o tom praví: „Ctnost

jest boj, ale kde se bojuje za malou mzdu ?

Oni, ježto tak zvun samomzdu ctnosti

chválí, chtjí býti již zde andly
;

avšak

lichotíce ctnosti zabíjejí ji a zrazují, dá-

vajíce jí tak slabé pohnutky a strážce.

Koruna, nevadnoucí koruna na onom svt
nadechuje duši; jen tato a ta jediná mže
úkladm tla a nájezdm svta držeti

rovnováhu. Ctnosti bylo by hladnou smrtí

umíti, kdyby toliko ze špatného žoldu

zem žiti mla u

Dobré a zlé svdomí nenahrazuje tedy

! nikterak nebe a pekla. Jestli uspaní aneb

úplné udušení svdomí jako nepohodlného

napomínae bezbožníkovi, pochybujeli o
' vnosti, tak snadno již te se daí, ím
spíše bude zardoušeno; jestli jisto, že v-
nost není a hrczby v našem nitru že prázné

' a lživé jsou.

Než ekne se snad: Docela nelze sv-
domí zabiti; jen na njaký as je lze u

konjšiti.

Nám jest jednostejné, možno li úzkost

svdomí úpln aneb jen ásten zaplašiti.

Možno-li úpln, tož nemá zlé celého svého

|
trestu v sob a ve vdomí vinníka. Pakli,
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pese všecky pokuty udusiti je zcela, ne-

zmizí, tož dosvduje tento nevyhladitelný
hlas svdomí, tento ástený trest híchu,
že jest Bh, odplata, vnost; neb ovsech
tch vcech vydává svdomí v lovku
svdectví, nejsouc než vdomí naší odpo-
vdnosti na onom svt naproti spravedli-

vému soudci, tre ^tajícímu a odmujícímu.
Kde tohoto není, tam ohledy svdomí pe-
stávají.

Dobe píše Segneri (Der Unglaube
unentschuldbar I. c. 30 n. 14): „Jakou
moudrost ukázal by zákonodárce, kdyby
zlodjm, cizoložníkm a zbjníkm hroz-
njšího trestu neustanovil, než ten, jejž

v srdci tchto spustlých lidí kradení, cizo-

ložení a loupení s sebou nese. Nejhorší
zloinci byli by pak nejmén potrestáni. u

Neb ím lovk spustlejší, tím cit mravní
slabší. Opativ lovka svobodou, smyslem
pro ctnost, šlechetnost, velikost a krásu,

obdaiv jej citem spravedlnosti a svdo-
mím, jež mu jako zákon do duše dal, pro-
pjiv mu pojem dobrého a zlého, ctnosti

a nepravosti : Bh chtl také, aby lovk
tchto ideí a pud následoval, hlasu sv-
domí poslouchal, jím se vésti, puditi a

zdržovati nechával, citu pro ctnosf se od-
dal a svobody ku své spáse užíval, roz-

hodna se trvale proto, co šlechetné, vzne-
šené, dobré a krásné jest.

Kdyby duše po smrti nežila, jak ne-
rozumn, nedostaten a nehodn, bídn a

smšn vypadaly by prostedky Tvrce,
aby lovka k šetení své vle piml aneb
potrestal, kdyby jí pohrdl. Neb nemáli
lovk po smrti ani co doufati ani eho
se báti, jestli vše, odmna i trest, na to

se obmezuje, co nám svdomí iní, máliž
lovk eho oekávati a eho se báti, co by
za to stálo? Co pak má od Boha oeká-
vati a eho >e báti, jestli ho ruka Boží
na onom svt zastihnouti nemže a na
tomto nechce, ana zem patrn místem
odplaty není.

Avšak Bh nevládne ani nespravedliv
ani neúinliv aneb pošetile; nýbrž ídí
lovka zcela dle jeho pirozeností

;
proto

mu vryl pikázaní a svdomí v srdce, a

at pokušení sebe živji vábí, zlé sebe
mocnji bodá, náruživosti sebe prudeji
bouí: prostedky a cesty Boží, aby své
velebné vli a svému zákonu platnost a

vážnost, sílu a dkaz aneb potebnou nej-

vydatnjší zadost zjednal, mimo zrušení
lidské svobody, úinlivjší býti nemohou.

Vezmte však nadji nebe a báze

pekla, vnou odplatu a Božskou spravedl-

nost a tím i svdomí a není podntu pro

ctnost s její velkými obtmi ani stíhla pro

nepravost s její mocným vábením, potom
odpadne všeliká píina k rozšanosti a

varování se sebe krajnjší špatnosti.

Není-li na onom svt žádného od-

placujícího vyrovnání, tož se podívejte na
ty výborné prostedky, jež nejvýš moudrý
Bh zídil, aby svým zákonm poslušnost

zjednal.

Jeli víra v nesmrtelnost pedsudek
svta tžce oklamaného, jeli ohled na onen
svt, jeli šetení svdomí bláznovstvím, pak
jest víra v Boha pedsudkem a bláznov-
stvím, pak jest lovk hovící více citu

ctnosti a svdomí, nežli náruživostem a

pachtící se po dobrém s nej vtšími obtmi
jediný blázen. On, jsa dobrodince lov-
enstva, byl by trávil život ztracený, byl

by politování hodný blouznil a zasluho-

val by, aby jeho bláznovství památný sloup

vztýen byl. Nejrozhodnjší a nejpodlejsí

sobec pak, nejohavnjší bídník, jenž štstí

tisíc pošlapal a rozkotal, pro hanebný
zisk aneb požitek, bez ohled životem krá-

el nedbaje pikázaní než pikázaní své

nízké a špinavé sobeckosti; padouch a

tyran, jenž s chladnou myslí moem krve
se brodil, aby si korunu tebas jen pes
noc na ábelské elo vtlail, ohava, jež

chtíc nasytiti svou hovadskou žádost, ni-

žádného zloinu se neleká : to by byli

praví mudrci
;

ale jen tenkrát, jeli konec
náš všech zniení.

Toho Bh uchovej, a uchová! Neb
Bh jest, a lovk jest nesmrtelný, jisto

že Bh jest. Toho žádá moudrost, dobrota,

spravedlnost a svatost jeho.

0 pomru zem eské k diecési

ezenské v letech 845—973.

(Dokonení.)

Palacký veleb ochotu sv. Volganga.
kterou pivolil ke zízení biskupství Praž-

ského, vece: „Za tuto pak povolnos ob-

drželo jeho biskupství znamenité statky

v echách, jmenovit, jak se pravd po-

dobá, v Chebském okolí se nacházející."

Výrok svj*) dokládá Palacký slovy Othlo-

novými: „Unde rex (Otto II )
legatione

'"') Djiuy národu csk I. 1. str. 25<) n.
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missa ad episcopum petiit, ut acceptis pro
parochia praediis in Poemia sibi liceret

episcopatum effbere." Kdybychom pi-
svediti chtli slovutnému djepisci, bylo
by nám pekládati slova : „acceptis praediis

in Poemia" pijav statky v Chebsku; ne-
bo pekládajíce je: pijav statky v e-
chách, nemžeme nijak na Chebsko po-
mýšleti. Za tou píinou klade vysoce
vážený životopisec svatého Volfgauga dr.

Schindler*) zboží biskupství^Kezenskómu
v náhradu dané do kraj eských, ka:
„Dahin gehorten mehrere Griiter im Pilsner

Kreise ; namentlich aber werden Kónigs-
wart (das alte Kunigswarta) und Wolfe-
neck angefuhrt." Pi tom není od místa
poukázati k nkterým djepisným památ-
kám a povstem o sv Volfgaugu, které
pozstaly až po

v
tu chvíli v západních

koninách zem eské.**) Mínní Palac-
kého, že v okolí Chebském^ dostalo se zna-
menitého zboží biskupm E-ezenským, ja-
kožto náhrada za nove zízenou diecési
eskou, a obzvlášt slova, kterými snažil
se to odvodniti: „Aspo to zavírati se
dá ze skutku toho, že Chebské okolí samo
pi Rezenskóm biskupství zstalo, akoli
okolní krajiny k jiným diecesem náležejí:"
nemohou nikterak obstáti ped kritikou
založenou na známosti o djinách a osu-
dech Chebska. Mla sice kapitola Bezen-
ská statky v Chebsku, avšak pocházely ze
staršího darování a v dob, o které mlu-
víme, byly v rukou pán svtských, falc-

krabat Vohburských.***)
Pistupujeme k otázce nejdležitjší

:

Kdy asi pivtlena byla zem eské k die-
cési Rezenskó? Ukvapují se soudem všichni,
kdož za to mají, že znamenitý skutek ten
stal se jednoho dne, bu že dobrovoln
poddali se náelníci lidu eského pravo-
moci biskupské, bu že i s poddanými
svými pod moc biskupovu postaveni byli
od toho, kdož i v záležitostech duchovních
byl pánem jejich. V zemi, jejížto obyva-
telé ponenáhlu odíkali se pohanství, mezi
lidem^ který tak horliv hájil samostatnost
a nezávislost na Nmcích, v dob, která
byla daleka našich ádv a zvyklostí, ne-
stailo by zajisté pro lásiti, že od jisté

*) Der hl. Wolfgang, 1885; str. 104.
**) Viz lánek o tom v asopisu „Vlas*

1885; svazek 12, str. 754 nn.
***) Viz o tom obšírný spis: „Eger und

das Egerland" 1845; I. díl. — V asopisu
„Obzor" 1883, lánek „Chebsko" str. 84 nu.

chvíle poíná pravomoc toho neb onoho
biskupa. Ze Cechové byvše obráceni z po-

hanství na víru Kristovu, za njaký as
sotva znali podle jména biskupa, dalo by
se usouditi ze slov Othlonových (1. a):
„Haec namque gens noviter per christi-

anam imbuta fidem, sacrilega idola licet

tepide abjecit, sed quomodo catholicam
exsequeretur religionem, quando caruit pa-
store, prorsus ignoravit." Biskup Rezenský
stal se biskupem eským na základ práv-

ního zvyku, ježto po ztroskotání církve

Slovanské v echách utíkali se k nmu
velmožové eští ve svých potebách du-
chovních. Poátek styk tch klásti jest

do r. 895, kdy v mst Režn odekli se

pánové eští spolku s Moravany. Duchovní
svazek mezi biskupem Rezenským a oby-
vateli zem eské upevnil se však teprve

za života vévody sv. Václava, jak svrchu
již o tom e byla.

Co se vypravuje ov poátku pravomoci
biskupa Eezenskóho v Cechách r. 845, kdy
poktno bylo pi dvoe krále Ludvíka 14

lech*) eských, tomu nedostává se posud
historické opory. Letopisy Fuldenské ne-

jmenují místa, kde Ludvík pijal pány
eské, neku-li aby oznaovaly Rezno za

tehdejší sídlo jeho Teprve spisovatel Ba-
vorský Jan Aventinský (f 1534) domyslil

si a vypravuje ve 4. knize svých „Annales
Bojorum," že poktní 14 lech eských
r. 845 stalo se v Režn, kde ob as sídlí-

val král Ludvík a tvrdí spolu s Hundiem,
djepiscem Solnohradským, kterak Botu-
rikovi, tehdejšímu biskupu ezenskému
bylo uloženo, aby^ peoval o kesanské
vzdlání národa eského.**) Ježto pak
spisovatelé pozdjší, kteí bez rozpak pi-
ložili víru ke zpráv Jana Aventinskóho,
jiného dkazu nepivádjí a mlením po -

míjejí všecko, co víme o církvi Slovanské
v echách, jest nám za to míti, že nevy-
stelili se dvou vad, kterýchž má býti

prost každý djepisec, to jest „ira et stu-

dium."

*) Laskavý tená domyslil si zajisté, žc

za slovem „ech" (str. 271, . 14 a.) a „ech"
(str. 303, . 37 b.) skrývají se lechové, jakož

i že opraviti dlužno r. 511 (str. 249, . 34 a.)

na r 531 a r. 817 (str. 282, . 17 a.) na r.

870. Výrok Otulonv (str. 438, . 45 a.) zní

:

„quod Poemia provincia sub Ratisbonensis eccle-

siae parochia extitit."

**) Dobneri Annales Hayec. II. str. 554.
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Kterak na základech nespolehlivých I

budují se úvahy historické (kritisch darge-

feellt), toho dokladem jest, co tuto uvede-

me. Nkteí spisovatelé hodlajíce dovoditi, 1

že zem eská nepetržit náležela k die-

cósi Eezenské, trvají na tom, kterak biskup

ezenský Tuto (894—930) pozván byl ke
dvoru knížete Vratislava, ab y požehnal

mladistvému synu jeho Václavovi a po-

stižinami zasvtil jej Bohu a služb cír-

kevní. V legend Staroslovanské, která

vypravuje o postižinách sv. Václava, biskup

zejména se neuvádí, avšak jak svrchu o

tom e byla, dá se z okolností usouditi,

že to byl biskup obadu východního. Spi-

sovatelé nedávno eení uzavírají ovšem
jinak: „Arcibiskup Moravský sv. Methodj
to býti nemohl, nebot prve nežli narodil

se sv. Václav, byl sv. bratr dávno zemel
r. 885. Ba ani na jiného biskupa Morav-
ského nelze mysliti proto, že íše Velko-
moravská obrácena byla v sutiny r. 907,

címžH církev Moravská vzala za své, kdežto
sv. Václav teprve r. 908 se narodil." Na-
proti tomu dlužno uvážiti, že vévoda Vra-
tislav zemel dne 13. února 921, zanechá-
vaje po sob 18 letóho syna Václava. Na-
rodil se tedy sv. Václav asi r. 903 a mohlo
se mu i ped r. 907 i po nm dostati po-

žehnání od biskupa Moravského, nebo
nectme nikde, aniž se to dá mysliti, že

by pi záhub íše Velkomoravské všicci

biskupové její byli o život pišli

Na konec pozorný iníme tenáe na
struný lánek p. ed. Jana Lepae,

v
kte-

rým odpovídá na otázku: „Byly echy
v polovici IX. století ástí biskupské die-

cése ezenské? 41 *) I tvrdí eený spiso-

vatel, ukázav prve na lichost nkterých
náhledv, kterými stává se obtížným roz-

ešení záhadné otázky té, že „po celé 9.

století není vrohodného svdectví v o n
jakém pidlení ech k biskupství Bezen-
skému ani o njakém psobení biskup
nebo knží Eezenských v echách; tedy
nelze za to právem míti, že by echy
byly k diecési Eezenské náležely. Teprve
když po smrti sv. Methodje a po odcho lu

Nitranského biskupa Vichinga Morava na-
prosto pozbyla organisace církevní a když
po smrti Svatoplukov Cechy od Moravy
odpadly a synové Boivojovi Spytihnv a
Vratislav se všemi župany svými r. 895
v ezn dali se pod ochranu franckého
krále Arnulfa, vešly Cechy ve spojení

*) asopis katol. duch. 1889, str. 407 nn.

s biskupstvím Eezenským, ve kterém po

trvaly, až je z nho šlechetným svým p-
sobením propustil sv. Volfgang 1. 973."

Ve slovech tch uložen jest jedin pravý

náhled o pomru zem eské k diecési

ezenskó v letech 845—973.
Frant. Vacek

Podobenství, paraboly a bajky.

IX.

Vytrhávání plevele.

Má-li se záhon v zahrad platn vyistiti

od plevele, jako jest: pejavka, vlí mlíí, slez

okrouhlolistý, a jiný : musí se plevel vytrhovali

i s koenem. Ale proto nesmí se trhati prudce;

trhá- li se prudce, uškubne se jen hoejší na,

ale koen zstane v zemi. A ten se pak tžce

vytrhne, když není ho za chytiti. Jen vyta-

hujeme li plevel pomalu, podaí se nám, aby-

chom ho dobyli i s koenem. A tím spíše do-

budeme i koene, zmkí-li zem bu hojným

zalitím aneb hojným deštíkem. —
Tím se nám ukazuje, jak máme zacházeti

s chybujícími, abychom je napravili. Obonje-

me-li se na chybující píliš prudce, píliš sprn
a zlostn, jdeme-li na n s hrubými nadávkami,

tak jich nikterak nenapravíme, anobrž uiníme

je ješt zarputilejší a zatvrzelejší. Hešících

jinak k tomu nenakloníme, aby poznali chyby

své, aby je vyhladili ze srdcí svých i se zlými

náklonnostmi svými, le napomínáme-li a ká-

ráme-li je sice slovy písnými, avšak mírnými

a pátelskými, obmékujeme-li jit naped srdce

jejich prokazováním všelikých služeb upímné
lásky. —

Dm na behu podemletém.

Muž jménem Tvrdohlavec chtje si vysta-

vti dm oblíbil si místo na behu eky prudké,

hluboké a široké. Tak se mu to místo zalíbilo,

že ani díve mnoho neohledal základu, na nmž
se mlo stavtí, a že se hned dal do stavby.

Kdyby byl všecku místnost bedlivji ohledal,

byl by shledal, že vysoký beh, na nmž zaal
stavti, jest všecek podemlet. Do domu již do-

stavného pesthoval se pak i s manželkou a

dtmi svými. Lidé tudy chodíce hrozili se, vi-

douce, na jak nebezpeném základ stojí nové

stavení. Jeden pes druhého volali na Tvrdo-

hlavce, co dlal, že prvé, než se dal do stavby,

než se do nového domu pesthoval, se nepo-

díval, jak beh pod ním jest všecek podryt a
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podemlet, aby aspo te šel tam se podívat,

že dív než se nadje dm na tak nejistém

základ vystavný s ním i se vší rodinou jeho

se sítí do eky hluboké, že bude konec všech

strašlivý, aby aspo se slitoval nad ženou a

nad dtmi svými, jež odvážil se s sebou vzíti

do takového nebezpeenství. Ale marné bylo

všecko dnmlouvání. Umínný Tvrdohlavec kaž-

dého napominatele sprn odbýval takto zarputile

odpovídaje: „Já jsem se nepodíval, a já nepo-

tebuji ani te sepodívati; mn se to zde líbí."

Lidé pak s jiným mínním neodcházeli,

než že Tvrdohlavec jest takový blázen. A brzy

dokali se smutného konce bláznovství jeho.

e. a, na jejímž behu stálo stavení Tvrdo-

hlavcovo, se rozvodnila, beh až do posledního

podrytý se utrhl a dm se všemi obyvateli

svými letl do hlubiny proudu huícího. —
„Takových blázn," zvolal moudrý muž

kesanský slyše o píin smutného konce Tvrdo-

hlavcova, „jest mezi námi více. Takoví blázni

jsou všickni ti, kteíž zakládají a staví vše

chen život svj na samých pravidlech bludných

a lživých, jichž prvé aui dost málo nezkoušeli.

Vezmou se do hlavy všelijaké pedsudky proti

víe v Boha, v život vný; proti náboženství

Ježíše Krista, proti církvi Jeho. Ví hned
všemu, co se proti víe mluví a tiskne. A prvé

ani nic o tom nepemýšlejí, jsou-li pravé i
bludué dmnnky jejich; prvé ani se neptají,

je-li pravda, co byli slyšeli, co byli tli; prvé

ani nezkoumají, jací jsou ti lidé, jimiž si všecko

proti Bohu, proti Kristu, proti ctnosti namluviti

dávají. A pece na tak nejistých a vtrových
pedsudcích a dmnnkách svých zakládají své

pohrdání náboženstvím Ježíše Krista, své odpa-

dáváni od víry, svá šejdíství, svá smilstva, svá

cizoložstva, svá utrhaství. A i poád dále od-

mítají všecko, co by jim bylo k pouení, co

by je vedlo k poznání blud svých ; nechodí

na kázaní, netou niehož, ímž se dokazuje

pravda víry kesanské, nechtjí ani s nikým
mluviti, kdoby jim chtl bludy jejich vyvraceti.

Všech takových také jinak neodbývají, než že

odpovídají : Mám se to naše smýšlení, ten náš

život líbí; my nechceme jinak. Ale s takovým
smýšlením, s takovým životem kam jinam pi-
cházejí než na konce nešastné? A ty konce

nešastné teprv pozd je pesvdují, že stavli

na bludu, na lži, že byli blázni. —

Píkop
Syn pevzal po otci polní hospodáství.

Nejpknjší z pozemk ponkud polohy svažné byl

od nepamti nahoe ohrazen vysokým a širokým

travnatým píkopem. „Na ten píkop?" nepe-

stal si opakovati mladý hospodá. „Rozkopám
jej," tak dále poád svou vedl, „a budu o hodný
kus vtší pole míti " A neml pokoje, až pí-
kop rozkopal. Jak samolib si pak pochvaloval,

že jest moudejší a piinlivjší pedk svých,

že dovedl tak zvtšiti pozemek svj. Avšak brzy

trpce zkusil, jak pošetilý vyvedl kousek. Pi-
valilo se erné mrano, spustila se jedna litina,

a v okamžení hnal se s hry píval jako eka,
jenž nemaje v cest píkopu jindy mu peká-
žejícího a jej mimo pole svádjícího, za malou
chvíli úrod iý pozemek všecek zaplavil, strhal,

pískem a kamením zanesl, tak, že to zarmou-

ceného majitele stálo za kolik let práce a ná-

kladu, než zpustošené v pedešlý dobrý stav

navrátil. A také zase rád pede vším obnovil

píkop, jako byl prvé. Ale spolu si vzpomínal,

že mu kesanský otec jeho ješt vzdlal a zstavil

jiný píkop v jeho srdci, v jeho domácnosti, ten

že jest náboženství kesanské. Rozvažovalt si

jaké by to teprv bylo neštstí, kdyby píkop
víry v Ježíše Krista rozkopal v srdci svém,

v rodin své, jak tžká kolikrát na srdce lid-

ské valí se pokušení, jak nebezpené kolikrát

ženou se na lovka píhody bu šastné aneb

neštastné, ale jak náboženství kesanské pevn
vzdlané v srdci lidském se svou vrou, se svou

nadjí, se svou láskou, se svou milostí, se svou

pravdou jest takovým píkopem, ped nímž

všecko se zastavuje, se sráží, se bez škody na

duši mimo pouští. Rozpomínal se, vjakouzpouš
vší nepravosti a vší bídy obrací pívaly všeli-

kých svod a bh svta ta srdce lidská, ty

rodiny kesanské, odkudž se všecko kesan-
ství jako nco zbyteného vyvrhuje. A tím

pevnji si umíuil, že jako si bude již piln

hledt: píkopu na poli svém, že ješt pilnji

a horlivji bude jak v srdci svém tak i v ro-

din své zaehovávati a zvelebovati ten nejbez-

peuéjší píkop, jež jest božské náboženství

Ježíše Krista. —

Štp neplodný a štp plodný oesaný.

Štp, jenž neml nikdy ješt žádného o-

voce, posmíval se blízkému štpu práv oesa-

nému a plnými pytly naesaných jablek oble-

ženému ka: „Ti se tebe chudáku! bez toho

po tolik již asu pod tžkým nákladem svým

až k zemi sehnutého dnes ješt natrýznili tím

svým po tob lezením, tím svým tebe ohýbáním

a škubáním, tím svým tebou tesením a kláce-

ním. Vidíš, já se nenamáhám, abych ml ovoce,

a mám od toho tiýznní lidského pokoj.

-

„Avšak," tak odbýval štp oesaný svého

souseda uštpaného, „jaksi mne lidé zase váží,

jak mne chválí, jak mne i líbají, jak peují o
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mé zachování! Ale tebe nikdo ani si nevšimne,

le s pohrdáním. A poád je slyším, jak se

domlouvají, že tebe tak neužiteného v štpnici

své nevystojí. A v skutku již vidím hospodáe,
an jde na tebe se sekerou." —

Hanebné jest zabáleti na svt beze všeho

povolání a zamstknání, a ješt se posmívati

tm, kteíž u povolání svém mnoho se namá-
hají pro est Boží, pro dobré bližních, pro vý-

živu a dobré vychování mnohých dítek svých.

Karel Otman.

KRONIKA.
Z Prahy. J. kn. M. nejd. p. arcibiskup

ráil sloužiti vera v den jmenovin J. c. kr.

apošt. Vel. v chrámn P. u sv. Víta o 9. hod.

za etué assistence pontif. mši sv., které nej-

vyšší hoduostii zemští s etným vícím lidem

byli pítomni. — Jak se dozvídáme, odebée
se J. kn. M. do Vídn, aby na poradách panské
snmovny a bisk. konference úastenství bral.

— V nedli dne 11. t. m. bude svcení kostela

na Kivoklát.
*—

* Pobožnost 40-hodínná koná se do

6. íjna v Loret na Hradanech, od 7.— 11.

t. m. u Matky Boží v Týn a od 12.— 1 6.

íjna u sv. Štpána.
*—

* Svcení chrámu P. na Smíchov
dálo se slavným zpsobem dne 27. záí pesn
dle ustanoveného programu. Pohoda však slav-

nosti svcení nepála, nebo po celý den pršelo.

I pes to putovalo nejen v den svcení, ale i

v následujících dnech tisíce Pražan do nového
chrámu. První mši sv. v nádherné basilice ml
po svcení bezprostedn nejdst. p. generální

viká Ant. Hora, druhou v den sv. Václava
nejd. p. svtící biskup Karel Schwarz.

*—
* Nedlní klid na venkov. Mini-

sterstvo vydalo naízení o klidu nedlním, v nmž
se obchodníkm v menších mstech poskytují

jisté úlevy. — Jest nyní úlev s dostatek, že

si nikdo stžovati nemže le ten, kdo schváln
den Pán chce znesvcovati.

*—
* Skvlá nadace. Kníže Alexander

Lubomírský vnoval dva miliony zlatých na zí-
zeDí a vydržování útulny pro zanedbané a opu-
štné hochy Haliské. Velikolepý tento skutek
vlastenecké dobroinnosti bohatého kavalíra

vzbuzuje všeobecn velikého uznání. Se stavbou
útulny zapone se v Krakov hned poátkem
píštího jara.

*— Dv jubilea. Letos jest tomu šest
!

set let, kdy se poalo kamenným uhlím vbec
topiti a práv ped temi sty lety (r. 1585) I

nalezl tehdejší nejvyšší hejtman Bohuslav Felix

Lobkovic první kamenné uhlí v echách, kde
se z nho nejprvé dobývala skalice, naež teprv

|

se jím topilo. — Zemáky pinesl Anglian

Frant. Drake, jenž dlouhá léta v Americe se

zdržoval, r. 1585 do Evropy. Akoliv rostlinu

vychválil, tož nechtla pro svou neúhlelnost

na poátku labužníkm anglickým chutnati. Nej-

díve poznaly kiuhy aristokratické dležitost

této rostliny a poaly ji pstovati. Po celá dv
století zstaly brambory vtšin polních hospo-

dá rostlinou takoka neznámou. V echách
poprvé je pstovali Pražští Iliberuové, dostávše

je z Irska, ve veliké zahrad, na jejímž míst
nyní stará poštovní budova zízena jest. Jimi

zavdovali se prvním panským rodinám v e-
chách. Ve Francii byl horlivým rozšiovatelem

zemák jakými Parmentier, který dne 27. srpna

1785 Ludvíkovi XVI. kvty i plody této rostliny

ve vlastní zahrad vypstované pedložil. Lud-
vík XVI. zastril kvty do dírky u kabátu a

plody kázal k obdu pipraviti. Nový pokrm

zachutnal králi a dv >anm tou mrou, že se

poaly zemáky ihned v celé Francii a odtud

po celé Evrop pstovati.

Literární oznamovatel.
*— * „Kalendá duchovenstva óesko-slo-

vanského" na r. 1886. Roník II. Vydává a

!

rediguje Karel Vondruška, nyní kaplan u sv.

' Havla v Praze. V Praze 1885. Nákladem Aloysa

Hynka, knihkupce. V ele kalendáe jest obraz

nejd. p. biskupa Brnnského dr. Frant. Salesia

Bauera, jehož životopis po kalendáuí ásti ná-

sleduje. Pozoruhodný jest také lánek
;;
O shod

mezi duchovenstvem a uitelstvem, u
jejž napsal

dr. Ant. Skodopole, kanov. a prof. Pan redaktor

dbal pi letošním vydání pilné rad sob daných

a upravil duchovenský kalendá tak, že na el-

njší místo mezi odbornými kaleniái stavtí

jej sluší. Úprava jest slušná. Kalendá není více

tak objemný jako loni a též laciuéjší nežli loui.

*—* „Stylistika a poetika" kterouž, maje

I stálý zetel k osmidílné itánce pro školy o-

becué a ku své ítai knize pro ústavy ui-

telské uitelm a uitelského úadu kandidátm,
napsal Karel Vorovka, prof. c. kr. ústavu ku

vzdlání uitelv. Díl I. Stylistika. Cena zl. 1'60

Nakladatelé : Knihosklad Rohlíek a Sievers.

V Praze. Ze všech dosud vyšlých knih o slohu

dlužno klástí tuto na pední místo, proto ani

; o tom nepochybujeme, že bude na stedních

školách našich jako uebnice zavedena.
*— V Lipsku vycházející asopis BAnf

der Hóhe" píše v posledn vyšlém Me o Bac

kovského „Zevrubných djinách eského písem

nictvi doby nov" které vycházejí v sešitech

po 40 kr. nákladem Fr. Borového v Praze

mezi jiným toto: „Bakovského výborné djiny
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pedstihují všechno oekávání, které bylo na
toto, na nejvýše citelnou mezeru v eském pí-

semnictví vyplující dílo kladeno."

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Hess, far v Žandov (Sandau), za

správce k. a. vik. úadu Falknovského

;

P. Jan B. Leibl, len . praem. v Teplé, za

kapl. v Tuškov;
P. Maximil Reinl, len . praem. v Teplé, za

kapl. v Habrových Kladrubech

;

p. Václ. Rott, far. v Hedlích Krušo vících, za

far. v Novém Strašecí
;

p. Frant. Svoboda, kapl. Novostrašecký, za

admin. v Hedlích Krušovicích

;

p. Jan Havl, far. u sv. Haštala, za hl. far. u

sv. Mikoláše v Praze;

p. Frant. Vojáek, admin. v Zlatníkách, za

far. v Janovicích;

p. Fr. Marek, katech, na Smíchov, za zatímn.

katech, pi školách méš. na Vinohradech

;

p. Mart. Jordán, za katech, pi mš. díví

škole nmecké na Smíchov;
p. Dr. Jan Sýkora, fund. kapl. u sv. Haštala

v Praze, za^ admin. tamže

;

p. Bohumír Censký, zatímn. katech. Vinohrad-

ský, za zatímn. katech, pi mst. škole

v Žižkov;

p. Frant. Lindner, koop. v Blé, za admin.

in spirit, v Oudri
;

p. Adam Winter, neom., za zatímn. kapl. ve

Wildstein.

Uprázdnné místo

:

Hedle Krušovice, fara patr. p. Maxim. Egona
kníž. Fíirstenberga, od 30. záí 1885.

V biskupství Litomickém
V Pánu zesnuli:

P. Mat. Fr. Lerch, len . Cisterc, dr. bohosl.,

prof. gymn. v Chomutov, 14. srpna 1885,
(nar. v Rankovicích 17. dubna 1834, vysv.

31. ervence 1860);
p. Rob. Scholz, far. v Želci (Seltsch), dne 17.

srpna 1885, (nar. v Blottendorfu 17. listop.

1826, vysv. 25. ervence 1850);

p. Václ. Král, knz defic. v Praze, 17. srpna

1885, (nar. v Chejnov 20. dubna 1801,
vysv. 2. záí 1856).

Vyznamenáni jsou :

p. Jos. Simon, far. v Kosmonosích,

p. Ant. Miiller, far. v Brenné (Brenn), a

p. Ildef. Nitsch, far. ve Vtelné, jmenováni os.

dkany

;

p. Martin Durnwalder, far. v Stroj edicích, a

p. Jos. Krehan, far. v Malméicích (Alberitz),

obdrželi exposit. cononicale.

Ustanoveni jsou:

p. Štp. Neumann, kapl. ve Fridlandu, za far.

v Dittersbachu;

p. Pius Appelt, admin. v Dittersbachu, za kapl

ve Fridlandu
;

p. Václ. Krupická, kapl. v Kostomlatech, za

far. tamže;

p. Fr. Jomrich, far. v Rynolticích (Ringelshain),

za far. v Neustadtlu;

p. Ferd. Richter, expos. kapl, v Všesrudech

(Schóssl), za far. v Kimové (Krima).

V biskupství Kráiové-Hradeckém.
Vyznamenáni jsou:

p. Mat. Mára, far. ve Zbýšov, a

p. Jos. Beran, ed. ústavu hluchonmých Ru-
dolfina v Hradci Kr., obdrželi exposit. can.

Ustanoveni jsou

:

p. Ant. z Altenburgr, za koop. v Kum státu

(Kronstadt);

p. Jos. Klapka, neom., za kapl. v Bojanov;
p. Fr. Till, neom., za koop. v Trh. Kamenici;
p. Jos. Synáek^ neom., za koop. v Bronicích.

V biskupství Budjovickém.
P. Canut. Bittner, knz . piar., býv. katech.

a prof. v Prachaticích, 12. srpna 1885, (nar.

v Pepei 15. ledna 1821, vysv. 4. srpna

1851);
p. Karel Ployhar, far. ve Hvožauecb, dne 18.

srpna 1885, (nar. v Malém Zablátí 6. února

1844, vysv. 24. ervence 1870;

;

p- Jan Vazac, far. v Žirovnici, dne 5. záí

1885, (nar. v Blatné 17. února 1822, vysv.

5. srpna 1849).

Jmenován jest:

p. Valentin Czada, osob. dk. v Štítarech, b.

kons. rada a viká, estným kanov. kathedr.

kapitoly v Budjovicích.

Ustanoveni jsou

:

p. Petr Steinbach, far. na Hoe sv. Václava

(Berg), za dk. v Hostouni;

p. Pavel Zeman, kapl. v Blé (Weissensulz),

za admin. fary Hora sv. Václava:

p. Frant. Kniha, býv. admin. v Peslavi, za

admin. ve Hvožanech
;

p. Václ. Lustig, kapl. v Žirovnici, za admin.

tamtéž
;

p. Václ. Kudj, i. v Tchnici, za f v Ratajích.

Uprázdnná místa:

Hora sv. Václava, far. patr. J. J. p. Karla

kníž. Trauttmansdorffa, do 11. íjna 1885;
Hvoždany, fara patr. pana Karla svob. pána

z Lilgenau, do 17. íjna t. r.

;

Zirovnice, fara patr. fondu studijního, do 23.

íjna t. r.

;

Technice, fara patr. náboženské matice, do 31.

íjna 1885.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. XIV, :u.)

B e c

pi svcení obraz na kaplí v Chorušicích

dne 28. záí 1885,

konal Frant. Seyvalter.

A vyryl Šalomoun rytiny, a

obložil je zlatem podle pra-

vidla. (III. Král. 6, 25.)

Pro náš národ eský zajisté památnou
jest doba, kdy pohanští praotcové naši více

než ped 1000 lety, pijali svtlo pravé
víry Kristovy, kdy sv. bratí soluští Cyrili

a Methodj pinesše víru pravého Boha
do vlasti naší, položili základ náboženství
kesanského a vztýili kíž, jako znamení
víry v zemích eských. A na základ tom
pracovali horliví nástupcové jejich v díle

Božím a víra Kristova brzy zakoenila se

v srdcích eského národa. — K úct Boha
jediného, k úct svatých a svtic Božích
stavny chrámy, budovány kíže, sochy a
obrazy svatých nu úctu veejnou I obec
zdejší, jako obec kesanská, ped 6 sty
lety ozdobena byla kostelíkem pi nmž
klášter zbudován, na jehož míst r. 1716
nynjší chrám Pán vystavn, jehož dra-
hým pokladem jest milostný obraz Rod.
Boží Marie Panny. V témž ase zbudo-
vána byla uprosted obce naší i kaplika
k úct Bolestné Rodiky Boží, kteráž nyní
dkladn obnovena a obrazy Matky Boží
a sv. patron eských : sv. Vojtcha, sv.

Jana Nep., sv. Václava ozdobena a posv-
cena jest a tím veejnému uctní dopo
ruena. — Veejnému uctni pravím,
k úct svatých, jejichž obrazy zde se na-
lézají. Než táži se, není to snad proti

víe v úct míti obrazy svatých? Nehe-
šíme tím a neurážíme Boha samého, ctí-

me-li obrazy? K otázkám tm chci vám
dnes odpovdti. —

Obrazy ctíti není nic nového. Již po-
hané a židé užívali obraz. Staí pohané
vystavovali sochy a obrazy muž proslu-

lých, aby na n patíce k následování
jich pohnuti byli; a v smyslu tom i spi-

sovatel ímský Sallust zejm píše: „Slý-

chával jsem, že Quintus Maximus, P. Sci-

pio, a mimo n naší vlasti peslavní mu-
žové íkávali, že patením na obrazy pedk
svých ducha svého co nejsilnji ku ctnosti

rozncovali/' Tím jasn vidti jest. že
již sám cit lovka toho vyžaduje, aby ti,

kteí jakýmkoliv zpsobem o lid zaslou-

žilými se stali, v obrazích a podobách svých
byli uctíváni. — Než to byli mužové, kteí
jen njakým inem zevnjším, bu hrdin-

stvím svým o zachování národa, svou v-
dou, neb rukou umleckou se ptoslavili a

tak zvelebováni byli. Což ale íci mám o

svatých a svticích Božích, kteí hrdin-
nými stali se u víe Kristov, slovem a

píkladem svým duše nesmrtelné vysvo-
bozovali z pout poroby ábelské, kteí
vzorným životem a skutky svými obdivu-
hodnými rozncovali srdce lidská k vzne-
šené úct Boží. A tchto muž — tch
svatých a svtic Božích nemli bychom
ctíti v obrazích a podobách jejich? Než
snad pece chybujeme, jestliže obrazy a
podoby svatých sob iníce, ped nimi
klekáme, se modlíme a jich uctíváme;
vždy zejm Bh hlasem velikým u pro-

sted hromu a blesku tesoucímu se ná-

rodu israelskómu s hory Sinaije oznamo-
val: „Neudláte sob modly a rytiny, —
abyste se jí klanli. 11 Kdyby Pán vbec
byl zapovdl obrazy njaké v uctivosti

j

míti, byl by sám pak nerozkázal Mojžíšovi

29
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na poušti, aby udlal hada mdného,
k nmuž v prosbách svých obrátiti se

mli, ktei uštknuti jsouce hady jedova-

tými, chtli uzdraveni býti
;
kdyby Pán

byl nechtl, aby v chrámích stály sochy

a obrazy, byl by jist Šalomounovi neroz-

kázal, aby vzdlal dva andly nad archou
Boží, — pak byl by jist ani Šalomoun
nedal vetkati v opony svatyn Hospodi-
novy krásné dva cherubíny ; — ale Bh
to chtl, a že líbil se jemu tento svato-

stánek pebýval v nm. Ano i sám Duch
sv. zjevuje se pi ktu Pán v ece Jor-

dán v podob holubice a Syn Boží, když
kráí po cest kížové a svatá tvá jeho
krví zalita jest, otiskuje podobu, vtiskuje

obraz Svj v šat útrpné Veroniky. Z toho
všeho vidno, že obrazy svatých v uctivo-

sti míti není proti vli Boží, není proti

víe kesanské, ano úctu jich schvaluje

i snm Nicejsky r. 787 a zejm vyslovuje

se proti obrazoborcm, mezi nimiž jedno
z nejprvnjších míst zaujímá císa Kon-
stantin Kopronymus.

Tento císa vyslovil r. 768 v soukromé
rozmluv své se sv. opatem Štpánem
náhled, že prý ten, kdo ctí obrazy, klaní

se devu, malb neb kameni. Sv. opat
Štpán odpovdl mu však následovn:
„Ctíme Ježíše Krista v jeho obrazích a

nikdo z nás není tak zpozdilým, by ká-

men, devo, stíbro a zlato ctil a vzýval.

Fohled na tyto obrazy pozdvihuje mysl
naši k neviditelným pedmtm naší lásky

a uctivosti; ale vy, obrazotupiovó, tupíte

Ježíše a jeho panenskou matku, šlapajíce

obrazy jejich nohama a házejíce je do
ohn." — „Blbý love," odpovdl císa,
„zda my Ježíše Krista tupíme, když obraz
jeho nohama šlapeme ?" — V tom hodil

sv. opat peníz, na nmž byl obraz a ná-
pis císav, na zemí a jal se po nm šla-

pati. Avšak ihned se vrhli na služebníci

císaští, viníce ho z urážky velebnosti

císaské.

Hle, p. dr., jak zpozdilým byl císa
Konstantin Kopronym v jednání svém

;

obraz jeho tupiti a hanti se nesml, ale

nohama šlapali obrazy svatých, zneuctí-

vati obrazy Rod. Boží Marie Panny aneb
docela i obraz Kristv bylo dovoleno. —
A takovýchto osvícených roz. máu a rou-

ha bylo vždy v hojnosti ; každé století

mže se jimi honositi.

„Co jest vám pláten kíž, paní? Kri-

sta máme v srdci nositi, ne pak v ruce,"

pravil hrab Salisbury hrdinské královn

škotské, Marii Stuartce, ana s kížem v ruce
vstoupila na lešení, kdež jí na rozkaz bez-

božné Alžbty hlava sata býti mla. „Ne-
toliko v srdci," odpovdla tato vznešená
královna, „ale také v rukou a ped oima
celého svtá má býti kíž Vykupitele mého
znamení a vítzství víry mé." Ano, drazí,

obraz Krista a obrazy svatých Jeho vždy
v uctivosti míti máme, nebo obrazy jsou

nám knihou jejich života, jsou zrcadlem,

v nmž patiti mžeme jednotlivé vzne
šené a hrdinné skutky jejich, z nichž na-

uiti se mžeme mnohým ctnostem : zbož-

nosti, pokoe, spravedlnosti, štdrosti —
lásce k Bohu a lásce k bližnímu.

Proto rádi patme na obrazy svatých
a svtic Božích a myslí zbožnou uctívejme
tyto jejich podoby, nebo Bohu milé jest,

když ve svatých svých jest ctn a vele-

ben ; v spravedlnosti Své však trestá toho,

kdo vyvolence Boží tupí a obrazy jejich

zneuctívá a z nich posmch sob tropí. —
Na ostrov Cypru vJoupili se Saracenovó
do chrámu. Uzevše tam obraz posvátný
otázali se: „Na tu ta podoba?" „Kdo ji

má v uctivosti," odpovdl jeden kesan,
„prospje mu to ; kdo pak ji potupí, zá-

hubu na se uvalí." „Chci toko zkusiti,"

doložil s úsmškem bezbožník, „vyloupnu

jí jedno oko a uvidím, co mi to uškodí."

A hned vzav kopí v pravé oko bodl, a aj,

v okamžení pravé oko jeho z hlavy mu
vyteklo a padna na zemi bídn zahynul.

Tak stalo se rouhai a tupiteli obraz sva-

tých. My však hleme vždycky pravou
úctu vzdává ti obrazm tm, nebo vyobra-
zení jsou vyvolenci Hospodinovi, oni jsou

milákové Jeho. —
Co by mnohý za to dal, kdyby ml

obraz nkterého ze zemelých milák
svých. Co by za to dala vrná manželka,
kdyby obraz mla svého zemelého, upím-
ného manžela: o jak váží si dítko obrazu
svého zemelého otce, své zesnulé matky,
a jak se z toho raduje, že aspo na obraze

má toho, jenžt ak mnoho dobrého pro n
byl uinil, který tak je byl miloval. A
kdo jest, jenžto by jim za zlé pokládal, že

obraz ten v uctivosti mají? Není liž to

znamení dobrého a citelného srdce, au
lovk vše, což ho na milované osoby pa-

matuje, bedliv chová, ctí a toho si váží.

Je-li však lidem dovoleno míti obrazy
pátel, rodi a milák? je-li dovoleno

1 míti obrazy král a knížat svta tohoto

;

I je-li dovoleno míti obrazy slavných a pro-



459

slulých osob, pro by neslušelo mí ti také

obrazy svatých?
Proto, když pesvdili jsme se již o

pravd této, obrame nyní zetel zvlášt
k tm obrazm, které na kaplice naší

k veejnému uctní se nacházejí, zadívejme
se trochu v obrazy ty a hnedle poznáme,
že obrazy tyto jsou krátkým obsahem ži-

vota kesanského. Obraz bolestné Rodiky
Bozi Marie Panny, která tolik bd a strastí

s milákem svým Kr. Ježíšem byla vy-

trpla, která s ním cítila bolestné biování
a trním korunování, která patili musila

na Jeho potupnou smr kíže, obraz Ro-
diky Boží, v jejíž lno položeno bylo
zsinalé tlo mileného synáka, ten obraz
pipomíná nám bolesti a strasti, po-

hany a rouhání, které kesan katolický

pro Krista a pro sv Jeho uení snášeti a

trpti musí. Vám rodiové milení pipo-
míná obraz ten vaše dítky, které tolik ná-

mahy a práce, tolik potu a snad i slz vas
byly stály, aby v horlivé péi své jako
isté pi narození jejich od Hospodina jste

je byli obdrželi, taktéž isté se zásluhami
mnohými pedvésti jste mohli jedenkráte
ped trn nejvyššího. Obraz sv. Vojtcha
pipomíná nám tu bídu, v kterou za sucha
a nedostatku uvržen byl národ náš, když
neposlušen byl svého biskupa, jenž nucen
byl opustiti zemi eskou a bydlili ve vzdá-
leném ím* Jedin k prosb lidu tohoto
vrací se zpt sv. Vojtch a k modlitb
jeho, již na Zelené hoe byl vykonal,
vydatný déšt spadl s hry nebes, svlažil

zemi vyprahlou a zahnal nedostatek, hlad
a bídu.

I v živote našem stává se, že pro ne-
poslušnost a pro neplnní zákona Božího
pustá a prázdná bývají srdce naše a pi o-

bracení svém v prosbách volati musíme
se Žalmistou Pán: „Jako jelen dychtí po
studnicích vod, tak dychtí duše má po
Tob o Bože, žízní po Bohu silném a ži-

vém." Než v tomto stavu zbdovaném,
v tch nedostatcích a bídách, v tom sou
žení a trápení, štdrým jest nám Bh,
kd}7ž skroušen k Nmu o pomoc se utí-

káme, o pispní Ho žádáme. Jak dle o-

brazu tetího, štdrým byl sv. Jan Xep.

k tm, kteí jej prosili a v hojnosti ud
loval tm, kteí o pomoc Ho žádali; tak

mnohem štdejším jest Pán nebes a zem
k nám všem a hojných udluje nám mi-
lostí, jichž k blahu našemu jak tlesnému
tak i duševnímu nevyhnuteln potebu-
jme. Konen obraz poslední pamatuje

nás, že kdo v Boha doufá, nebude poha-
nn. I kníže eský sv. Václav

t
veškerou

dvru svou kladl v Pána a Boha svého.

Tak teme v životopise téhož svtce, že

Radslav, kníže kouimské, s vojskem vy-
táhl proti sv. Václavovi, který necht pro-

lévati krev lidskou souboj jemu nabídl,

jejž Radslav i pijal. Sotva, že odvážný
kníže ku sv. Václavu se hyl blížil, spatil

kíž stkvíti se nad hlavou jeho a dva
andly po stranách jeho, kteí hrozili od-

bojnému knížeti kouimskému, jenž na
kolena padna vzdává se vítznému Václa-

vovi. Hle, jakou ochranu obdržel kdo
v Boha tak byl doufal a dvoval, Bh
andly své k ochran jeho s výšin nebes-

kých na zemi sesýlá a v prachu zem ped
znamením sv. kíže koí se hrdý nepítel.

Hle i v život kesanském vítzí sv.

kíž vždy a všudy. Jako kdysi císai Kon-
stantinovi zjevil se na nebi kíž s nápi-

sem : „V tomto znamení zvítzíš," a on
zvítzil, tak i každý vrný kesan vždy
kíž Kristv má míti ped oima svýma.
Ctme tudíž sv. kíž, jako vítzné znamení
sv. naší víry, v uctivosti mjme obrazy
svatých vyvolených Božích, kteí jako

strážcové a ochráncové obce naší ke ty-
em uhlm svtovým na kaplice této se

nacházejí. Okem skroušeným pohlednme
na obrazy ty. kd}7koliv v potebách života

vezdejšího i duševního od svatých tchto
pomoci žádati budeme ; skroušen zvolejme

vždy v srdci svém: Svatá Boží Rodiko,
a patronové eští, sv. Vojtchu, sv. Jene

Nep., sv. Václave, pimlouvejte se a oro-

dujte za nás, abychom hodni uinni byli

zaslíbení Kristových. Amen.

Kec
na nedli ped památkou všech vr-

ných dušiek.

My zíme v kol, nápisy hrob,
teme vzdychajíce a vzdychajíce

klesáme a jsme pak tím, nad

ím jsme slzeli.

Krásné léto zmizelo, bujná zele u-

vadla, zavítal k nám pošmourný podzimek.
Píroda chystá se k dlouhému tvrdé-

I mu spánku; sežloutló listí opadává, cesty
' a usvadlé pokrývajíc pažity a sichravý

podzimní vítr zanáší je daleko pes pustá

! pole a strán Po luinách a holém str

j

ništi poletuje „babí leto," bezdky nám
29*
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na mysl uvádjíc dobu kvt a plod ne-
dávno minulou, kdy ješt celá píroda
mile vábila oko naše. V poli a hájích

umlkl ptactva zpv, vždy ti veselí zp-
vákové zalétli v teplejší koniny za moe
daleko. Husté mlhy zahalují píliš asto
zlaté slunka paprsky, jakoby pozemšanm
závidly ješt déle zírati na jeho krásnou
tvá. Ano, piblížil se již k nám mlhavý
listopad a s ním den vnovaný památce
všech vrných dušiek. Jaké pocity vzni-

kají v týž den v srdcích milion, když
zahlaholí posvátný zvon hlas vyzývaje
zbožný vící lid ku spolené pobožnosti.

Jak smutn dotýká se velebný jich zvuk
nžných strun srdce vících, pronikaje
veškerou jich útrobu v den, jenž tak
vhodn zasvcen jest tiché vzpomínce mi-
lých nám zesnulých, kteí vyrovnavše
divný ten spor mezi štstím a nehodou,
radostí a bolem, láskou a nenávistí dí-
mají ve chladném zem ln s touhou o-

ekávajíce radostného hlaholu zovoucího
ku slavnému vzkíšení.

V tchto dnech pohrnou se tisícové

Pražan na posvátný Vyšehrad, do Olšan
a na hbitov Malostranský v Košíích, aby
vnci a svtly ozdobili hroby svých mi
lák, aby velými slzami skropili chlad-
nou jejich schránku a zbožn se pomodli-
vše uvolnili zase na as stísnnému srdci

svému. Bohá i chuas položí vnec aneb
alespo svtélko na hrob otce - matky,
chot — dítte. Opouštjíce svatá pole

volati budou zesnulým na rozchodnou

:

„Odpoitež v pokoji po boji!"

I vtšina z vás j. dr. navštíví dnes
i zítra nkteré pražské hbitovy a aby
návštva vaše nebyla bezúelnou, marnou,
chci už dnes mysli vaše upravit i, o em
byste mezi hroby nkolik okamžik vážn
rozjímati mli.

Mnoho odpoívadel jest v lidském ži-

vot a kdo nezná dvou nejdležitjších
mezi nimi? - Jedno stojí na prahu, pes
njž se vchází do života: to druhé zase

na prahu, pes který se z nho odchází.

Rozdílná velmi rozdílná, ano sob naskrz
odporná zdají se býti odpoívadla ta, a
jsou pece ob tak velice sob blízká.

Z prken zhotovena kolébka, z prken
i rakev. — V lese stál kdysi strom, z n-
hož vzata jsou prkna. Svže a zelen roz-

pínal své vtve a už tehda zemdlený pout-

ník odpoinul pod ním . . . Konen ská-

cen jest strom, kmen jeho rozezán a spra-

cován v díln poklidn; snad že kolébka

i rakev zárove povstaly ze deva jeho.

Ob rostly tudíž jednou mocn a bujn
jako strom lesní, v jehož vtvoví pli
ptáci ; ob listem šatila vesna, ob z listu

svlékala jese, ob padly toporem aneb
vichrem! A v obou spí klidn lovk.
V obou jest mír a klid. Aj! jak bezsta-
rostn leží kojenec v kolébce! Žádná nouze
cedotírá tu na nho. Oistó nezkalenó jest

nebe jeho života. A je to jináe s rakví?
Také v ní spí lovk. Také zde nedostihne
ho žádná nehoda, žádná svízel pozemská.
Jinaký to ovšem spánek nežli tam ten

v kolébce ; ten zajisté jest tvrdý a hlu-

boko, ale drží spícího v jistot a bezpeí!
Ani do kolébky ani do rakve nevstupu-
jeme sami. Kladou nás do nich. Slabí a

bez pomoci byli jsme ješt, když dleli

jsme na klín matin ; od ní jsme žádali

eho bylo teba, i také poklidu ! S ramena
a s klína sejmouc položila nás máti jemn
a laskav v kolébku ! Ztuhlí a bledí a zlo-

mení v síle jsme bez vlády ve smrti
;
jiní

uloží nás do rakve, nebo my sami nem-
žeme poslední lžko si ustlati.

Kolébka a rakev u obou se pláe —
Kdo nezná ty slzy radosti, které se tpytí
v oku otce a matky, pohlédne-li na ko-

lébku dítte! Kdo nezná ty slzy bolesti,

jež se lesknou v oku dítte, stojí-li u rakve
svých roditel! Rodiové ukládají dítky

své v kolébku a obyejn kladou dti ro-

die do rakve ; slzí zde i tam

!

Kolébka a rakev: u obou se doufá. —
Ba nadje blahá probouzí se v jich srdci,

nadje sladká záí rodim mile vstíc,

když stojí u kolébky svých milák. S nimi
doufají bráfci se životem, jimi hodlají uza-

vití istý svazek v Bohu pro tuto zemi
a nalózti štstí i .radost i rozkoš. Smrtí
bývá roztržen svazek ten; nicmén mají

pozstalí dvrnou nadji, že opt a tr-

vale spojeni budou tam nad hvzdami. A
nadje naše u rakve jest všem útchou,
kotvou záchrannou, hvzdou jitní!

Kolébka a rakev ! u obou se modlí. —
Zbožná pání, myšlénky a city nesou se

od srdce rodi vzhru k nebi, když dlí

u tichého lžka dítte ; štstí a požehnání
žádají na Bohu pro svého miláka. Také
u rakve se modlíme ; modlíme se za v Pánu
zesnulého, modlíme se pro nho za milostivý

soudný nález, za pokoj vný a vnou
blaženost ; modlíme se také za sebe, pro

síco za moudrost v život i ve smrti.

Kolébko a rakvi! asto stojíte blízko

vedle sebe, le at blízky at daleky jste
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vy ob kolébky, jedna pro zemi a druhá
pro vnost!

Krom této vážné úvahy mezi hroby o

kolébce a rakvi pál bych sob, abyste pro-

cházejíce pražské hbitovy*) zastavili kro-

ky své u hrob, v nichž tlesné schránky
spisovatel a umlc eských k vnému
odpoinku uloženy jsou a památku našich
vdc a buditel ze sna k životu upím-
ným povzdechem a modlitbou dík po-

svtili. Tak na posvátném Vyšehrad
v této drahé nábo enstvím djinami a pla-

noucí láskou naší posvcené pd dímá
celý sbor muž, kteí pro Boha, církev,

vlas, národ a lidstvo pracovavše zaslu-

hují, abychom k jejich hrobm putovali
a jich vdn pamtlivi byli.

Angliané mají Westminster, Nmci
Walhalu tyto chrámy národní velikosti a
hodnosti: my Cechové nemajíce dosud
svého Zalova, navykejme aspo jednou
v roce putovati po pražských hbitovech.
Ctíce a uznávajíce skutené zásluhy našich
pedních muž, podáváme dkaz své zra-

losti a vysplosti, skytáme dkaz svého
života, nebot úctou tou nectíme a nesla-

víme jen osoby, nýbrž velebíme ideje, jež
onino mužové vzbudili, zásady, za které
bojovali Jim nebyl svt zápolištm, kde
každý plenu si hledí a ten více váží, kdo
více urvati a uchvátí ti dovede; rovnž
nebyl jim svt divadelním jevištm, na
nmž mnohým ten nejvíce platí, kdo nej-

více povykuje a lomozí. Jim nebyl život
honbou po rozkoších a radovánkách, kde
nejvíce získá ten, kdo nejvíce užije. Svt
byl jim dílnou, v níž neúnavn dlužno
pracovati, a život pokládali nejen za pí-
ležitost nýbrž i za povinnost vykonati co
nejvíce dobrého a to bez okázalosti, bez
hluku, v tichu a skromnosti. Jejich pra-
vidlem bylo nikomu nekivditi, nikomu
neubližovati, nikoho neraniti, nikoho ne-
zkracovati, nikoho neutiskovati, nýbrž ze
všech sil pomáhati, podporovati, léiti, o-

svobozovati, osvcovati, pravdu hájiti,

právo zastávati, dobro a krásu rozmnožo-
vati a rozšiovati. Taková a nejiná jest
povaha pravého echa, pravého Slovana.
Abyste j. dr. již nyní za takovým ideálem
brali se a v takové heroy duchem i inem
vzrostli, k tomu Ž plna srdce volám : Sta
se, sta se. Amen.

*) Mimo Prahu možno liiti zásluhy ze-

melých profesor aneb i jiných Vlastimil a
pátel študenstva

Láska za hrob.

Bylo odpoledne, etl jsem ve svém
pokojíku noviny, když tu náhle jest na
dvée zaklepáno. Zvolám: „Dále" - a

pede mnou objeví se muž asi šedesátník.

Prostá halena byla jeho odvem a osmáhlá
tvá nasvdovala, že pod sluncem parným
asto dlíval. V oku leskla se veliká slza.

V ruce držel úmrtní lístek. Po obvyklém
pozdravení pistoupil ke mn blíže, utel
lístkem, jejž v ruce držel, slzu s oka a

podával mi jej Peet lístek táži se: „Ze-

mela vám nevsta V" „Ano nevsta," od-

vtí, „a rád bych jí vystrojil slušný po-

heb. Jsem ale chd, ruka tato dosud mne,
ženu a nevstu živila — ale již nás živiti

nebude. Jest již stará, upracována — také

snad si již brzy odpoine blízko syna a

mé nevsty. Ale bude toho hodna vedle

nich odpoívati ! Milovala je. Když byli

oba na lože upoutáni, a když žena kolem
nich dlíti musila, byla tato ruka jediná,

která se starala o zachování tchto tí ži-

vot. Ale jsem hrd na to, velebný Pane!
Když jsem šel se sekerou na ramen do

lesa, když jsem pak bušil jí do kmene
mohutného, vzte, ta rána byla mn mi-

lejší, než hudba, jíž jsem jako vojín rád

na svém pochodu naslouchal. Gím více

zavznlo ran v tom šírém lese, tím jsem
veseleji se veer ubíral do svého domova.
A když jsem pišel pod tu milou doško-

vou stechu svou a brzy k tomu, brzy

k onomu loži pisedl, abych potšil, a když
mn od obou byla tato ruka líbána a slzou

dtinnou smáena, tenkráte byl to pro

mne sice trudný okamžik, ale mne sílil.

Však syn brzy zemel — a zstala nám
jen nemocná nevsta. Nemla již ani matky,
ani otce — dávno již tam za tou bílou

zdí odpoívají — ale mla nás — a to

jest starost pro lovka ! Peovali jsme o

ni oba. Moje manželka ošetovala ji pe-
liv, ba ješt pelivji, než díve, a já
jsem ješt pilnji pracoval. Však dopra-

coval jsem — ona zemela. Pjdu žebro-

tou. Budu se tím honositi, že jsem nieho
neuspoil, a že musím choditi od domu
k domu a prošiti útrpné srdce o sousto

chleba. Jsem toho hoden. - Však dlouhou
eí jenom velebného Pána nudím. Ratež
tudíž íci, kolik jsem povinen, aby mla
má nevsta slušný prvod pohební!"
Slova tato, jež muž pronesl, byla plna

citu a svdila o pímé povaze jeho. Do-
jala mne. — Konen jsem se pece vzpa-



462

matoval, stiskl jsem mu ruku, o které

uml tak pkn vyprávti, a ekl jsem

:

„Vše zapraveno " „Nepijímám," odvtí,

„nebyl by mn milým poheb, jehož bych
sám své nevst nevypravil. Co by tomu
ekla asi její matka, kdyby byla na živu

a vidla, že poheb má její dcera zdarma
jako žebrácká." A neoekávaje ani odpo-

vdi položil nkolik zajisté tžko uspoe-
ných zlatník na stl — a odešel. Po
chvíli se ale vrátil a omlouval se, že za-

pomnl mne poprositi, by poheb byl o

den odložen. Tázal jsem se ho po píin
— on ale chtl mn ji zatajiti, až ko-

nen po dlouhém dotazování i té jsem se

od nho dovdl. „Kácím již nkolik let

stromy v lese," pravil, „z kterých na blízké

píle prkna se ežou. Eád bych tudíž, aby
nevsta má odpoívala v rakvi ze strom,
na nž mnohá slza moje stekla. Syn má
také z tch prken rakev — a bude se jim
tak obma dobe odpoívá ti

v
a pijmou

jednou mne rádi k sob/' — Žádosti této

jsem musil vyhovti. Žádal jsem ho ale

snažn ješt jednou, aby pijal své peníze,

aneb aby si je vnoval na jiný úel. Se-

trval na svém a nepijal. >

Byl poheb. A jen veský, byl pece
dojemný. Lidí bylo doti, a kdo byl každé-

mu se oi ronily slzou. Zvlášt náš staec
kráeje za rakví se svojí manželkou budil

všeobecnou pozornost. Vzpímil se, pokud
ješt mohl, a zdálo se, že jest spokojen
s oslavou, jaká se jeho nevst dje. Šel

dlouho bez pohnutí. Jenom dobrý zpytatel

povahy lidské poznal, že jest mu nevolno,

že ho píliš netší zasnoubení jeho dtí
na poli hbitovním. Však pemohl se celou

cestu, až když hrs zem sypal na rakev
milenou, zaleskla se v oku jeho slza asi

taková, jakou jsem poprvé v oku jeho
spatil. — Po obadech klekl si na po-
svátnou zemi — a modlil se dlouho a
dlouho za své dti.

Za týden asi ubíral jsem se do pes-
polní školy, a koho potkám

,
jako milého

toho starce. Odn jest opt halenou a na
ramenou nese sekeru. Byl jsem pekvapen.
Neb jsem v skutku myslil, že odhodil se-

keru a vymnil ji za hl žebráckou. Tážu
se ho, pro tak náhle zmnil svj úmysl.
Odpovdl jednoduše: „Myslil jsem, že již

dobí lidé nás uživí, ale žen jest milejší,

budu-li ji ži viti sám. Pi pohbu tch dtí
nejvíce se jí líbila vždy ta rakev a peje
si proto, aby se i jí dostalo rakve, na

|

které já první a tak pracn pracovati mu-

sím. Budu jí ješt káceti stromy na rakev,

aby se jí to také v zemi dobe odpoí -

valo." ,,Ale" — doložil na rozcestí — „kdo
pak mne uloží v takovou rakev ?

Á Pláe
jako malá sirota smutn a nerad se mnou
se louil. — Cestou do školy jsem uvažo
val : „Jsou ^vzorné povahy i mezi tebou,

lide mj! Žehnej jim, Bože, žehnej i to-

mu starci ješt po dlouhá leta a dej mu
rakev, jakou bude míti jeho dobrá sta-

ruška." Jos. Šastný.

Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dk. a b. vik v Hoicích.

Ve študiích svých a to již v létech

tyidcátých, poznal jsem Kollárovu „Slávy

dceru" a ne bez pohnutí etl jsem vele-

známý a památný „Proslov" k ní. Od tch
dob bezpotukráte jsem si jej opakoval,

napamt se mu nauil, na osamlých ce-

stách si jej odíkával, ano i ve shromáž-

dních pednášel, a mohu íci, nikdy bez

citu, bez povznešení mysli ; ale nikdy pece
jsem nepocítil pravdivosti jeho slov tak

velice, jako tenkráte, když jsem si vyjel

do Severních ech a to do té ásti, kte-

réž jsem ze vlastního názoru ješt neznal,

do „eského Manchestru," t. j. do Liberce

a dále do Žitavy, a za Žitavou do nového,

ale již velmi známého poutního místa, do

Filipsdorfu.

Ano tu, kráeje mezi „vezdy nám
súsedy Nmci," ve krajinách, jež druhdy

bývaly ryze eské, ryze slovanské a zvlášt

sjíždje s výšin Libereckých do úrodných

nížin a plání Lužických, slovanským po-

tem druhdy zúrodnných, pocítil jsem o-

pravdovosti a váhy slov Kollárových

:

„Aj zde leží zem ta ped okem mým slzy

ronícím,

nkdy kolébka, nyní národa mého rakev!"

A dále:

Slávy syna k bratrm pišlého v ty kraje nezná

brat vlastní, aniže vdné mu tiskne ruky

;

e ho cizá zarazí ze rt a tvái slovenské,

zrak mu lže Slavjana, sluch klamy boln kazí.

Ano, jsme doma ve krajinách tch a

pece v cizin. Tvá, zvyk, mrav pipo-

míuá Slovany, všeliké místo a jméno —
„zrak mi lže Slavjana, ale sluch klamy

boln kazí. M Není možná Cechu vlastenci
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bez bolesti cestovati ve krajinách tch, an
vidí na své oi, jak „vnuka krev lecjak

tam hnije, tam se mní. u

Pece, cestovati tam, lákavo jest a

velice pvabno ; nebo i ty trosky býva-
lých zámk a hrad lákavý jsou, zbytky
staré velikosti a slávy ; i ty shledáváme
býti krásnými, romantickými a nebývá
obtížno nám, k nim cestu vážiti, ano i

pracn a s namáháním k nim nahoru vy-
lézati. I tu jsou zbytky staré cti a slávy

slovanské; ty vzdlané lány to hlásají,

starodávná jména osad to zvstují; nebo
Slované byli odjakživa orby milovní

;
proto

rozšíili se tak velice po planinách a za-

ujali rozsáhlé prostory a lány.

„Les, eky, msta a ves zmniti své jméno
slavenské

nechtly, než tlo jen v nich, ducha Slávy

není."

Nkdy ovšem v ústech nmeckých to

ryzí jméno slovanské tak pemnno, ekn-
me znetvoeno jest, že nemožno tém na-
lézti v nm slovanského koene, jako na
p. Mafersdorf, Markvartice; ale lovk
pozná hned a cítí, že slovo nmeckého
pvodu není.

Dv lodiky — ob Lužice — na roz-

vlnném moi, jak je Kollár pirovnává,
zápasící mezi životem a smrtí, lákají nás
bychom tu aspo ponkud poznali dávný
život Slovan, jak až dosavad ve zbytcích
Slovan Polabských se udržel a mli by
chom všemožn si jich všímati

;
jsou na

lodikách tch krevní naši bratí, Lužití
tírbové. Dlouho-li zápasiti budou? a ko-
nen-li pece neutonou? jsout rozdleni
i vrou, i vládou, ano i mluvou ; kteraká
obtíž ! Pece si jich všímati a v jejich

snahách je pod pórovatí máme, aby zná-
most o Slovanstvu i mezi nepátely naši-

mi, mezi sousedy se šíila a mnohý ped-
sudek, jenž až dosavad mezi nimi vládne
odstrann byl.

Cesta vedla mne Liberecko-Pardubic-
kou drahou. Již Labské údolí jest velice

zajímavé a to od Smiic poínaje, pes
Josefov ku Králové Dvoru a Kukusu; na
severozápadní dráze pak rozkošné údolí
Mezihoí se íkou Zlatnicí a údolí Mile-
tínské

;
ale vše to pevyšuje divoko-roman-

tické eišt Jizery, do nhož u Semil dráha
Pardubicko-Liberecká pechází Již Malá
Jizera, kteráž pod Jilemnicí do Veliké
vpadá, krásnými partiemi, zvlášt ve Št-
panicích a Hrabaove se vyznamenává

;

což teprv Jizera Veliká? Kdožby neznal

divoké romantiky její u Železného Brodu
a Malé Skály, kdež vítají t zkamenlá
msta a na vrcholích hrady z balvanu
skalních ? Tu tsn vedle eky vine se

dráha samými prkopy, jež pracn prolá-

mány býti musily, aby dráha prchodu
nalezla. A což rozkošný Rohozec, zámek
blízko Turnova, kde údolí Jizerské se síí

a v rozkošné zelené nivy se rozkládá ?

Co pekrásných, romantických krajin

my máme po vlastech, i nám samým málo
známých? Málo si jich vážíme, málo je

ceníme. Co by za to dali sousedé naši

z písin Braniborských, anebo nížin po-

moských, kdyby tam takové krásy pí-
rodní mli ! Všechen svt by o tom musil

vdti a ze všech konin svta by tam
musili lidé putovati. A my? „suraus pe-

regrini in patria" — jsme cizinci ve své

vlasti. Známat jsou celá eišt pírodní
krásou svou: Jizera, Sázava, Ohe, Methuje,

Orlice a jiná více méu.
Kdoby Jizery neznal, stáloby mu do-

jista za to, aby tu cestu konal, a ješt
lépe by jí užil. kdyby ji konal pesky :

drahou lovk jen prolétne, obrazy jsou

lehké a dojmy povrchní, jeden stihá druhý
a žádný nezstavuje v duši obrazu trva-

lého. A což velekrásné krajiny kolem Ji-

ína a od Jiína k Turnovu? Prachovské
I
Skály, Trosky, Hrubá Skála, WaldŠtýn,
Sedmihorky (lázn) a pro drahé kameny
prosluhý druhdy Kozákov? —

Bylo v nedli odpoledne, když nás

vlak letem tudy unášel; všude na nádra-

žích hojn lidí
;
píina toho byla, že tam

pi horách jest živji; návštvy a výlety

všeho druhu
;

cesty za obchodem a roz-

linými píinami, jež se konají obyejn
v nedli, by se nepromeškal as, ku práci

urený. Všude bylo velice živo, zvlášt
v Turnov. Nescházelo ani na tch, kdož
pišli z msta na nádraží, jen aby zevlo-

vali a semotam snad nkterého známého,
naskytl-li by se, vidli a pozdravili.

Turnov, naproti za Jizerou, na návrší

se rozkládá a se svými chrámy a vžemi
pkn se nese. Po pl hodinnó zastávce

] vlekl nás mohutný náš železný o dále

;

uhánl s námi na sever, ku starému Ještéflv.

Na první stanici za Turnovem pozdravili

jsme pozdáleí za údolím na výšin strmící

pekrásný zámek knížete Rohana, Sichrov.

Za stanicí jest pes údolí pkný železniní
most o dvojím poadí pilív nad sebou,

i kterýž na hbet svém celé vlaky s jedné
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strán na druhou penáší a pod nímž na
zeleném pažitu na právo daci pokojn se

pásli. Jdet až sem rozsáhlá obora zámku
Sichrovskóho.

Za Sichrovem nejbližší stanice jest

msteko Hodkovice, nm. Liebenau. Aby
dráha na výšiny Liberecké se dostala,

musí uiniti za Hodkovicemi veliký oklik,

objeti celé jedno pohoí a zajeti až ku
Rychnovu ; vidti tu patrn, jak do výše
vstoupá anebo se níží; jest to ást Se-

merinku.

Již již blížili jsme se Liberci — pes
Jemanice a Dlouhé Mosty] bylo ku šesté

odpoledne. Všude na nádražích množství
lidí, samých to výletník Libereckých do
blízkých osad po dráze, kteíž k veeru
ze svých výlet se vraceli. Mluva eská
již umlkla na dobro, jen semotam za-

slechnuty milé zvuky mateštiny, ale jen
jako od cizince.

Na západ uvítal nás šedý Ještér ili

Ještd, který snad odtud jméno má, že

prodlouženým hbetem svým jako ohromný
ještr se táhne.

Bylo li již díve živo na stanicích,

bylo v Liberci tím živji. Všecek proud
lidstva valil se do msta; já za ním a
s ním — pšky. Rád tak inívám, že lec-

který obrázek ze spolenosti lidské snáze
takto pozorován býti mže.

Nádraží Liberecké leží na -výšin;

Dráha drží se vysoiny, aby tím spíše

všecky obtíže pekonávati mohla. Liberec
leží v nížin, v údolí, na skrovné íce
Nise, která však z vlasti pry utíká, k se-

veru, jakoby se za ponmení své stydla.
Pluje já tak s proudem do msta ulicí

dosti dlouhou, sestávající z nových, pk-
ných dom, vidím podle sebe

v
lovíka,

který po vzezení zdál se býti ech a po
subtylnosti jeho tlesné soustavy, emeslem
krejci

; i promluvím na zdabh po esku,
pozdravuje ho ; a ejhle, ihned odpoví po
esku, raduje se. Hned jsme byli pátelé
a dobe známí. Vyptávaje se ho na za-

mstnání, skuten byl krejí a to žensky,

a s nejvtší ochotností ukázal mi cestu a
dovedl mne, kam jsem žádal. A k tomu
byl krajan; ale nebyl v Liberci dlouho a
tak nevdl na mnohé otázky zevrubn
odpovdti.

Jda ulicemi Libereckými naslouchal
jsem, zdaž uslyším po esku mluviti; a

skuten, na starém námstí, nedaleko
radnice, uprosted msta stála skupina
pán a paní, slušn odných, a jak bylo

vidti, domácích, kteíž docela hlasit po
esku spolu hovoili. Mimo to slyšel jsem
ješt nkolikráte, zvlášt nižším a služeb-
ným lidem po esku veejn mluviti ; d-
kaz, že tam hodn eoh jest, jist tvr-
tina, ne-li tetina, nebo bylo mi sdleno,
že jich tam jest 7—8000, emuž víme.

Avšak a tolik Cech tam jest a Li-
beráci sotva že paty z domu vytáhnou,
eštiny potebují: nicmén pece úhlavní
jsou nepátelé eské národnosti a tudy
také ani jediného eského nápisu v mst
neuvidíš, samá nmina a samá nmina,
jakoby Liberec nenáležel k echám, kde
vtšina obyvatelstva mluví eí jinou;
nic jinak, než jakoby ležel Liberec nkde
na Nekaru, Rýn anebo na Sprév Tak
rozumjí naši krajané Nmci rovnopráv
nostil kdežto u nás, v každé vesnice, ve-

dle eského nápisu stkvíti se musí i nápis

nmecký, teba tam, co svt svtem bude,
noha nmecká nezabloudila.

Jakápak, kdybychom my v Praze a

jinde v Cechách píkladu jejich následo-

vali a o druhém jazyku v zemi nieho v-
dti nechtli ? Jest to nešetrnosf, neznající

mezí; ale rovnž neposlušnost zákon, o

rovnoprávnosti stávajících. To jsou ti utla-

ovaní naši sousedé Nmci.
Liberec jest msto továren, a tudy

msto moudu a smradu ; zvlášt vedle
íky v nížin jest hojnost rozliných sinr-

dutých zápach a výpar. S okna, kde
jsme byli pes noc, napoítali jsme, ne
více a ne mén, než 30 vysokých komín,
kteréž všecky z pondlka z rána zaaly
moudit ; kteraké Eldorado !

Tot eský Manchester; ale mají pe-

níze a jsou páni a náš lid jim nádennií
;

mají fabriky. Velikáš mezi nimi, Liebich,

má celou ást msta, kde mnoho set, snad
kolik tisíc dlník zamstnáno jest. Tu
všecko jest: pádelny, tkalcovny, barvírny

a tiskárny — vše pohromad. Od suroviny,

jak pijde do továrny, až do hotového
zboží tkaného, barevného anebo tištného,

vše tu se vyrábí; závod ohromný. Na
základ poslední vle f Liebicha, otce,

tvrce a zakladatele toho jmní, nesmjí
prý synové jiti od sebe a musejí udržo-

vati závod celistvý, aby jmní se netrhalo.

ToC závod tu nejvtší. Jsou v nm
dva parní stroje, duše toho závodu, síla

hnací a vším pohybující, jeden o 400 ko-
ských sil, druhý o 350; prvý stál prý
50.000 zl. — Kteraký to kapitál pouze

v jediném stroji! A víme, že tolik stál;



465

nebo jest práce veliká, krásná, elegantní
— anylická, a jde lépe, než hodiny, s pís
ností a uritostí tou nej vtší, takový ko-

los! Na každém je pístroj, který ukazuje,

kolikráte pemetaci kolo za den se bylo o-

toilo — taková ohromná tíže

!

V sále jednom pevelikém, kde hlavn
ženské pracují, je 700 stav, na kterých se

zhotovují látky nejrznjšího druhu, lehí

i tžŠi) letní i zimní, jednoduché i složité

(dvojité). Kteraký tu dmysl lidské hlavy

'

Tu jsou též stroje pepodivnó a peroz-
manitó : na pedení, soukání, snování, i-
stní, praní a t. p. Vše dlá tu stroj, pa
rou hnaný; ruka lidská tu sama nic ne-

pracuje, jen jest pozorná a mašin podává,

jí slouží; lovk jest tu strojem stroje, ano
ponenáhlu pro jednu a touž práci sám
stává se takoka strojem

;
obyejn umí

jen jedno a dlá jen jedno Schdné na
tle, zpitomí na duchu

!

Jakkoli všecky ty vynálezy zdají se

býti velikým vítzstvím ducha lidského

:

nicmén nezdá se nám to vše býti lov-
enstvu naprosto ku prospchu a užitku;

má vše i svou stinnou stránku. Tak to

varnictvím obohacuje se obyejné jeden,

druzí nemají nic, anebo velmi málo. Óvšem
I že on zase má staros o závod; musí sta-

í rati se, jakby zboží odbyl a dlnictvu pra-

I cujícímu mzdu zaopatil. Sám pak musí
;

: závoditi s jinými, by nepadl a se udržel.

Síla páry vynalezena jest a již jinak ne-

;

bude ; lid se ji nespustí, a tak stroje a

E továrny nepestanou. Nemžef jeden stát

zstati za druhým, sic by schudl Musí
í rovnž touž kráeti cestou, pouzí vati vy-
nález, rovnž ve svj prospch.

Druhdy ovšem musil emeslník všecko
I vyrábti sám, od prvního poátku až do
konce

;
musil upraviti si látku, sám ji spra-

: covati, oistiti, upraviti na prodej
;

nyní
I vše dlá stroj ; lovk pi nm stojí, na
se dívá, jej ídí, jemu slouží. Lidfabrický
sám máio umí; coby zaal, kdyby továrny
pestaly ? Avšak co horšího jest, jest to,

že továrnami znien jest všechen rodinný
život; že otec a asto i matka celý den
dtí svých nevidí, že dti sob zstaveny
jsou, pod dohlídkou bu vtších dtí, anebo
starých lidí, kteíž obojí slabí jsouce sami
bu ošetení, anebo vychování potebují.
A veer, kdy otec od práce se vrátí, mrzut
jest a rád má pokoj ; a by se s dtmi i

pobavil, jak mže nahraditi, co za celý
den bylo zanedbáno? Mimo to, když otec
doma provozoval emeslo, dít již ku lec-

kterým lehejším pracím mohlo pidržo-
váno býti, poznalo emeslo již z mládí,

všechen jeho prbh a hrav se mu na-

uilo; nab3Tlo zrunosti už z mládí, lépe

než nyní tlocvikem; te zvykne zahálce,

anebo lítá po vní, toulá se a tropí ne-

zvedenosti, ruší, kazí anebo dopouští se

teba krádeže.

Bylo eeno nám, že jest líto lovku,
vidti staré mistry, kteí druhy slavn
emeslovali, nyní býti nádenníky a nosii
ve fabrikách a ten bídný kousek chleba

sob vydlávati ! Kam vci dojdou ? Ve-

liké kapitály pohlcují malých ; mezera
mezi bohái a tídou dlnickou stává se

ím dále vtší. Snadno jest bohái velko-

statkái skoupiti nkolik barák chudých
soused! snadno fabrikantovi kapitalistovi

zniiti živobytí chudým mistrm, souse-

dm, kteí musejí pracovati rukama a stro-

jv koupiti si nemohou. To ta dležitá,

ili jak se íká palivá otázka dn našich.

To zpsobila pára, úsporu práce

Ovšem ze dmysl lidský podmanil
sob síly pírody a uinil pírodu sob
služebnou ; ale kde zstává pikázaní lásky :

abys i ty živ byl a bližní tvj vedle tebe?

Jsou vynálezy vítzstvím ducha lidského;

ale kdo projde všemi místnostmi velikého

závodu a vidí ty postavy ubohé, slabé a

vyzáblé, nikterak se nepotší a nespátelí

s myšlénkou, žeby toto mohlo ku blahu
lovenstva býti mohouc býti jinak. A
dejme tomu, žeby mli i hodné platy, i

dosti jisti a piti, stravu dobrou a silnou,

jakože nemají; však nikterak lovk v tch
místnostech dlouho vydržeti nem|e, by
života sob neukracoval

;
nebo, by nic ji-

ného nebylo, le že denn tolik hodin mu-
sejí tráviti ve vzduchu nezdravém, v pu-

chu a smradu, v prachu a výparech vše-

lijakých, již to jest velice nezdravé a ko

en zdraví podrývá. První podmínka zdraví

jest istý vzduch a toho ovšem dlníci

ve fabrikách postrádají; odtud ta vyzá-

blos a bledost, odtud choroba plic a sou-

chotiny. Když dlník anebo dlnice po

léta zkažený ten vzduch do sebe dýchá :

co divu, když plíce jím se nakazí? to
nezbytno; musí tak se stati

;
plíce ponou

hniti K tomu chatrná strava, špatný byt

a nezídka i lehký život; tuf ovsem úmrt-

nost veliká

!

Vidli jsme v továrn té ovšem istotu.

jak možná nejvtsi, t. j. tam, kde býti

mohla, nahoe; také se nám zdálo, že dl-
nice pi stavech pece mnohem zdravji
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vypadaly, než u nás ; však v barvírn a

tiskárn, kde pipravují se všelijaké, snad
i jedovaté látky na barvy, bylo tím he.
Ale tak tomu chce ten svt, tak bží, jaká
tu pomoc ? Páry svt se nevzdá, fabriky

nepestanou a tak budou vci vyvíjeti se

dál a dále. Nezbývá, le pemýšleti, jak
ten nepomr, který býti se jeví mezi rukou
pracující a kapitálem, narovnati a upraviti

;

a to jisto, že toho nikdo lepe nedovede,

než láska kesanská, kteráž káže: Milovati

budeš bližního svého, jako sebe sama. Zdaž
to kdy bude? Tomu by i svtské zákono-
dárství velice mlo nápomocno býti a záhy
ku vci hledti, díve než otázka sociální

zjevn vzplane a svt následkem její shoí.

Co mne potšilo v Liberci, jest nád-
herný chrám dkanský, ili arcidkamký,
ke cti a chvále sv. Antonína v letech 1 579—
1588 od tehdejších pán Krištofa a Mel-
chiora z Bledém*) vystavený a r. 1724
rozšíený a opravený. Stojí na námstí
dkanském, na nejvyšším míst a pkn
se nese; staven jest ve slohu písn go-
tickém, uvnit polychromován, dle vzor
starých, ale velmi vkusn ; oltá má pt
a ti lodi

;
vedlejší dv, užší, sloupy od

hlavní oddleny jsou; podobu má krize.

Oltáe, kazatelna, vše písn v jednom
slohu i všecka ostatní úprava. Není pe-
plnn, spíše jest vše jednoduché, ale tím
krásnjší, dstojnjší a velebnjší; hlavní
oltá není vysoký, ale dstojný a pim-
ený. Co však nás mile pekvapilo, jest

šest krásných obraz na zlaté pd sv.

patron eských, jež za svícny na hlavním
oltáii umístny jsou, na každé stran ti)

jak na oltáích za siarých as, zvlášt
v gotických chrámích v obyeji bylo.

Jsou tu zajisté: Sv. Cyril a Methodj,
sv. Jan Nepom., sv. Vojtch, sv. Prokop
a tušíme sv. Wolfgang, samí knží. Nu,
vida, pece se Liberané ku vlasti eské
hlásí, a to nás ponkud s nimi smíilo

;

však by te snad tak neuinili.

Po stran evangelia u oltáe jest

krásné barevné okno, Zvstování Rodiky
Boží pedstavující, dar to p. Liebichv.

Na stnách nechány jsou prostory pro o-

brazy al fresco, kteréž svým asem vy-

plnny budou, o emž se prý s mnichy
Beuronskými v Praze na Slovanech vy-

jednává. ( Pokraování.

)

*) Pánové z Raedern (Redern, Roedern),

stará, až dosavad kvetoucí rodina šlechtická,

pokládali sebe za stejnéno pvodu s eskými
pány z Kolovrat, a užívali prvotné v erbu kola

stíbrného o osmi špicích v poli modrém a na

helm téhož kola na ocase pávím. Rodina tato

pišla ze Sas a Lužice do Slezska a odtud do

Cech a vynikala již ve 13. stol. v tehdejších

bzích válených. ŽijeC až dosud v Prusku

v nkolika liniích.

K Tvým nohám!

Zvolna juž jese zvolna sem táhne,

tam noha kroí usvadlý kvt,

vzdechem se chvje adro i ret,

jako když zima k srdci až sáhne.

Vždy švadly také ty chvíle dráhné

!

jak na n myslím v duši své zpt,

jakoby paprsk v duši mou sle

vzpomínky, po níž duše má práhne.

Vzpomínka mládí — sežloutlý list,

í dech ji zavál do duše moji? —
Nech! — K listu kvt juž mysl má pojí

ze kvt vnec poíná píst . . .

„Zda smím? o dovol, Matiko Boží,

a Ti jej k nohám ruka má složí."

Xaver Dvoák.

Jak poukazují k tomu asové pomry,

že náboženství zjevené jest pro lovka
vzdlaného jako pro nevzdlaného.

(Práce konferenní.)

(Dokonení.)

„Jho mé zajisté jest sladké, a bím
mé lehké" (Mat. 11, 30.). pravil Kristus.

Nynjší vk jest daleko slibnjší. Volá ku

všem: „Není pro vás žádného jha, není

pro vás žádného bemene." A jak pichází

k takovým výsledkm? Není pro vás

žádného Boha, vnosti, církve, jakož i

svtské vlády, není dsledn pro vás žád-

ných povinností k nim Vbec vle naše

nech jest nám jediným bohem !
Hlas náš

budiž té vážnosti, jako byl za starých dob

„hlas boží! u Na ta pouta, kterými svírá-

ny byly vky, na ta hrozná anathemata,

která jen postrach všude budila? Vše toto

bylo by svobod jen na újmu? A proto

pry se vším, co lidem svaté a drahé jest.

Nech mizí povra, která v okovy poutá

ducha lidského, nech beze všeho ped-
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sudku jednáme, pak bude království svo-

body slaviti dny panování svého!

Pravíš tedy ve svých dissertacích

:

Není žádné auktority, není k ní žádných
povinností; jenom ty ji chceš raíti a pe-
ješ si, aby ode vech byla uznána. Jsi

právníkem, vynášíš rozsudek a voláš : „V
mu!" Jsi chemikem, lííš užitek té neb
oné sloueniny a svým poslucham velíš

:

„Vte!" Jsi zástupcem národu a se své

tribuny enické k nmu voláš: „Zde
spása tvá, tam trest tvj ! Dbej výstrahy
mé, chceš-li blaženým slouti!" A víš, jak
ti na to odpoví vzdlaný? „Jak žádáš ode
mne víry," ekne s posmchem, „sám v nic

víry nemaje?" A prostý tlumoí za ním:
„Bohu nejsvtjšímu viti nemám, ani

jeho církvi, ani svtcm vyvoleným, a tob
viti mám ?

tt „Nevíme nikomu !" jedním
hlasem ješt opakují A tu na poli vdy
povstává vlažnos, netenos, v život ve-

ejném ke všemu lhostejnost, vše bóe se

jen v pochybnost, všude tém vzájemné
zneuznání. Tak úsmv budí v mysli ú-

adníkov vrchnost jeho, která vší nad-
vlády chce býti prosta a pece od nho
vážnost žádá. Tak laškuje si žák se svým
uitelem, který ode všech povinností ke
všem ho osvobodiv vi sob si jich od
nho peje. Tak jest služebníkovi hádan-
kou jednání pánovo, které, ím jinde o-

povrhuje, od nho vyžaduje Ale nejen
zneuznána jest všude, souverenita, ale

všude jí jest boj vypovídán. „Uil jsi

mne, že jest svoboda, a hle ty mne v nová
vížeš pouta," mluví dlník s rukou pozdvi-
ženou k svému továrníkovi ,,Uíš mne
svobod," volá ku svému professorovi po
slucha s holí v ruce „a tvého rozumu
mám býti poslušen?" „Boha," který mne
s tebou spojil, neuznávám, a toho svazku
uznati mám?'4 volá chot ku manželce své.

„Z boží milosti se píšeš," volá poddaný
ku svému králi, „a tím mne chceš zastra-

ší ti ? Vz, neuznávám vty té, a tebe jako
tyranu a musím odstraní ti." Tak povstá
vají revoluce v rodinách, ve státech, ve
škole, tak v stav bdný upadají jak prostí,

tak i vzdlaní, tak slaví éru své vlády
svoboda, jejíž odznakem: „dla a dynamit."

Však již tážeš se, jaká toho píina?
Odpov jest jednoduchá. Neuznávají Boha
a dsledn ho také neposlouchají. A pece
praví písmo sv., „že není mocnosti le od
Boha, a kteréž jsou, ty od Boha zízeny
jsou^ (Rím. 13, 1.). Než snad nemáš po-
vinné úcty ped písmem sv., taž se tedy

zkušenosti denní a djin, a ty ti odpoví
že jen tenkráte celý svt nabude nové
tváe, bude-li vty této seti ti. Vzdlaný
nebude vidti ve své vrchnosti, bu svt-
ské, bu duchovní, uchvatitele nadvlády,
ale zástupce Boha nejvyššího ; on bude se

tšiti tomu ádu, který mu ze strany vyš-

ších pedstavených bude ukládati nkteré
povinnosti, ale který ze strany jeho pod-

ízeným mrou svrchovanou mu to vyna-
hradí. Prostý lovk bude opt šasten,

když bude pesvden, že poslouchaje svých
vrchností samému Bohu tím úctu a vd-
nost dává na jevo Pak bude opt Štstí

na zemi. Auktorita vladaova uitelova,

vdátorova, otcova bude opt uznána

;

svazek rodinný i spoleenský, státní i cír-

kevní bude utužen; rodina, obec, všeliký

úad bude posvcen, i tvá práce namáhavá,
kterou z rozkazu vrchnosti konáš, bude, ti

požehnána a odmnna, jelikož k ní ne-

pímo vlí Boha samého jsi veden. Pitom
ale nejsi zbaven své svobody, ale pomocí
milosti boží mžeš užívati té svobody,

která jest odleskem svobody boží a kterou

velekrásn vyliuje sv. Bernard slovy

:

„Velle bonm, profectus est, velle malum,
defectus." (De (xratia et libero arbitrio

cap. 6. num. 16.) Máš býti tedy svobod-

ným ctitelem a vykonavatelem dobrého,

nemáš býti otrokem zla ; tudíž i vrchnosti

neposlušen b>ci máš, kdykoliv by té ku
zlému nabádala. „Více sluší poslouchati

Boha, než-li lidí." (Skut. ap. 5, 29.) To
jsou zásady osvdené, dle kterých založíš

království, kde vda bude kvésti, kde mír

a pokoj bude vlásti, kde blahobyt bude
domovem, kde poušt v kraje úrodné všude

se budou vzdlávati, to svoboda, kteroužto

svobodou Kristus nás osvobodil. (Gal. 4, 31.)

„A kdybych ml všecku víru, tak že

bych hory penášel, lásky pak kdybych
neml, nic nejsem u

(1. Kor. 13, 2.). Vý-
stražná to slova, ale našich vrozvst se

netýkají. Jejich láska jest vtší všech hor,

jejich láska jest nade všecko pomyšlení
vznešenjší, než lá?ka, jaké apoštol národ
želá. Vždy již jméno její jest velebnjší,

jako „bratrství," „humanita/ jak by úel
její nebyl dalekosáhlejší, úel, jenž se vy-

slovuje vtou: „Oblažiti všecky tídy spo-

lenosti lidské tou mrou, jak o tom díve
nikdo neml pontí. Než slyšme již slova

toho bratrství, která ústy jeho ctitel za-

znívají. Volá jednosvoru : „Svcení nedle
nech jest zrušeno ! Pro má býti lid zba-

ven výdlku tolika dní, pro spolenost
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lidská má býti ztrátou takovou ochuzena ?

Každý nech dle svých sil úas má na
podnicích velkých, af se i jemu jeho hivna
stonásobí! Zbavme školy jich rázu nábo-
ženského Pro má jinovrec, který jest
pece bratrem naším, býti urážen slovy
cizího mu náboženství? Katholicismus,
který odchovává jen fanatiky, nech jest
odevšad vymezen ! Papež, biskupové a
knzi nech jsou všeho vlivu zbaveni!
Jich jmní na úely vznešené vnováno,
a oni, když tomu již chtjí, a hlásají
evangelium své v prostot, jako kdysi apo-
štolov. Láska k vlasti budiž pramenem
všech ctností, nech vlas každý oslavuje,
podporuje a háji cizince všemožn pi
tom potlauje!" Tak mluví dnes hlasatelé
spolenosti lidské

;
my jen pozorujme, jak

jim ta e sluší, a jak všem prospívá.
Mluv o bratrství novovkém, vzpo-

mínám si báje, jíž zakonuje Homer svoji
Uiadu. Jako totiž tam Rekové slibným
konm dobyli msta Troje, tak naši mo-
derní apoštolov slibným a lstivým slovem
své lásky chtjí celého svta dobyti, aby
otroctví spsobu nejhnusnjšího zavedli.
Neb co uinili z našich úadník, a jest
to v tom neb v onom úad, neb závod ?

Zbavili je dne sváteního, kde by se mohli
vyšším snahám oddati, kde by mohli zájmy
vyšší, zájmy své nesmrtelné duše psto-
vati, kde by mohli mysl svoji osvžiti,
aby s novou silou ducha i tla dále pro-
spšn pracovati mohli. Co uinila doba
naše z dlník týchž továren? Nejbídnjší
otroky. asto takový ubožák poznává, že
znesvcuje nedle ztrácí znenáhla své lo-
venství, a proto prosí svého živitele,
aby byl práce v nedli prost. A odpov
bývá: „Musíš i v nedli pracovati, chceš li

vbec u mne pracovati, a nechceš-li hla-
dem umíti!" Aon, že chce býti živ, musí
hešiti. Co tím ztrácí spolenost lidská
vzorných oban, co církev horlivých ke-
san! A pece nikdy tolik velkostatk a
živností malých neoctlo se v tak krátké
dob v druhých, v tetích rukou jako
dnes, kde i v nedli i ve svátek se pra-
cuje. Aneb chcete, aby lid ml úas na
podnicích spolených? Akciové závody,
jich krachy a konkursy, podvody a krá-
deže úedník, nesvdomitos dlník vás
špatn lidu, který v potu tvái pracovati
musí, doporuují. Dejte díve všem nábo-
ženství! Vštipte záhy svému úedníku
báze ped: „Nepokradeš," dbejte, aby
slýchal dlník slovo pravdy aspo dne

sváteního : a pak teprve hlásejte blaživou
lásku svou ! Však vy náboženství chcete
zbaviti již mládež útlou — mládež kato-
lickou. Hlete jen! Ze jedno neb dv
dítky jiné víry, jsou ve škole katolické,
jest urážkou vaší humanity, a že uitel
protestant uí v katolické škole, to se

jmenuje církve katolické oslavou, svobo-
dou? Vy víte, že, když se ze všech stran
vštpuje mládeži katolické zákonník boží
a církevní, že tžko bohatnete, že v úkrytu
musíte žiti, že jste celému svtu jen k vý-
straze. Církev katolická má pravou péi
o dítky, nezná sice tolik nalezinc, ale

více chudobinc a zahrádek dtských,
z nichž nejlepší obany státu vyvádí.
Však tomu vy nechcete. Chcete sami vzne-
šených ústav slouti zakladateli, papež,
biskup mají svým jmním k tomu pispí

-

vati. Máte to lásku ku spravedlnosti, která
šetí každého jmní, každého práva, a
historického, a osobního, a státního, a
virilního? Jak pak byste se tšili z toho,

kdyby per analogiam s vaším jmním se

naložilo? Aneb má papež, biskup, eventu-
eln církev, jak vzdlaný a po nm prostý
hlásá, zbavena býti svého jmní, svých
statk? Nemá každého již sama láska po-

uiti, že každá špolenos, má-li svobodn
existovati a má li býti hodna jména „spo-

lenosti,' že musí vlasti jakýmsi jmním?
Aneb jest to láska k osvt, k pokroku,
v niž žijou, když všecky vrstvy lidí jedno-
hlasn volají, aby papež, biskup byli všeho
pozemského prosti jako sv. apoštolov.
Brání se dnes ješt nkterý král praky
aneb pase stáda dnes vysoký úedník,
jako kdysi sám král David? Nemusili by
vrchnosti duchovní odkájeny jsouce tako-

vouto láskou moderní hladem míti ? Aneb
jaké vzbudovali chrámy, jaké budovy v-
kové minulí z jmní církevního ? Nkterá
ssutina. drahá to památka historická, by
jim o jich lásce jasn povdla! Však
vlas jest jimi pece oblažena ! Literární

plody jsou plny rouhání, bezbožnosti, pa-

nenství literatury jest skoro všude již se-

teno. Stálé vlastenecké zábavy, koncerty,

slavnosti jsou k tomu, aby, jak již Kollar

pravil, kdo, co má, prohrál. Spílati kmenu
cizómu jest hrdinstvím, hanti jeho jazyk,

vzdlanos, jest jeho chloubou.

To výplod lásky, která neuznává
zjeveného náboženství, to výplod lásky

bez Boha. A nemže býti také jináe.

Schází zde dstojnos, vznešenost, božský

pvod, jejž by lovk v lovku miloval,
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schází zde pedmt, jenž by lásky hoden
byl. Proto ten nedostatek lásky ku bliž-

nímu, které jen zjevené náboženství na-

hraditi dovede. Nebo jen toto mravní cíl

lovka stanoví (I. Tím. 2, 4.), jen toto

za viditelného repraesentanta Boha samého
ho vyhlašuje (Genes, 1, 2., dále 9, G.), jen
toto náš spolený pvod z týchž rodi
v ráji odvozuje (Skut. ap. 17, 26.) a nás
v jednu rodinu, jejíž otcem Bh, sluuje
(Mat. 6, 9), jen ono uí, že láska praktická
k bližnímu jest základním zákonem pro
každého (Mat. 22, 39.), jen ono uí, že

bez lásky té jsme mravn mrtvými (I. Jan
3, 14.), jen ono uí, že láska taková jest

odleskem lásky boží, která i Syna svého
I za nás obtovala : proto také musí tato

láska býti jiná oproti lásce, která ve
' svém bližním individuum neznámého p-
vodu spatuje. O lásce Bohem zjevené
mžeme íci, že ona milujíc bližního

v bližním samého Boha miluje. Kéž by
I tedy láska ta všude splanula! Pak by i

ten nejvtší uenec videi v každém bratra

, svého ; pak by miloval dlník svého živi-

l tele a s vdkem by bral mzdu od nho,
í
jako od bratra svého; pak bude továrník
se starati o nesmrtelnou duši svého dl-

[
nika, a dlník bude usilovn pracovati,

[ ano se modliti za blaho pána svého; pak
> bude každý tšiti se z jmni svého bliž-

ního a je hájiti, protože tak jednaje ctí a

miluje bratra svého, a tím i Boha samého;
pak bude každý podporovati rád bohumilé
ústavy, protože tak bude milovati nejvyšší

zájmy svého bližního; pak bude pravá
- láska k vlasti všude domovem. Každý ná-

\ rod bude se považovati za ást království

božího na zemi, která ás jest si bližší

svými zvláštními djinami, jazykem a vzd-
* laností. Pak budou vzdlaní vlastenci psáti

o pravé osvt jako kdysi psal slavný
Purkyn- „Nad pohanstvím vzešla záe

I kesanství, aby dala svobodu lidstvu, vy-
; istila od všelikých vášní srdce lidská,

I osvítila rozumy, otevela oi, aby vidly

[
pravdu." (Živa z r. 1861, str. 99.) —

V úvaze této snažil jsem se aspo
- ponkud ukázati, že prapor s heslem :

'i Rovnost, volnost, bratrství," v nmž se

I zraí pomry doby naší, musí býti Bohem
- a jeho zjeveným náboženstvím posvcen,
I má-li býti odznakem pokroku a osvty

l
pravé. Nyní vkroím ješt v chudou chýži,

abych i tam nalezl dvod pro pravdu
I tchto slov. — Na prahu prosté chaty
: stojí syn, louí se se svým milým domo-

vem, se svou drahou mateí, jíž slzy hojné
kanou z oka v okamžiku žalostném. Syn
odbyl studia gjannasijní a jde na vysuk-
uení do vzdáleného msta; proto jest to

louení obou, jak jen mže býti, neju-

pímnjším. Však již se rozlouili - syn
již políbil matce mozolnou její ruku, je-

nom ústa její poslední slova mluví na
rozchodnou: „Synu, nespouštj se Boha,
zachovej si víru v nho, budeš šasten

!

4

Domluvila a zmizela zrakm jeho. — Cestou
však uvažoval syn : „Musí to býti pece
veliké blaho, Kriste, tebe milovati. Matka
nejlépe dítti svému porozumí, ona nejlépe

pocítí, eho jest mu teba : a ta mn radí,

ta mne prosí, abych ml T na své po-

zemské pouti stálým prvodcem. Budu Ti

tedy' vren i matce své !" Nebesa to sly-

šela, a tajemný hlas slyšelo tvorstvo:

„Mnoho jest smutných pomr, to ale

jist radostný, kde i prostá matka jest

pesvdena, že náboženství Pán jest teba
každému, i vzdlanému synu jejímu."

Jos. Šastný,
kaplan v Golov Jeníkové.

DOPIS.

Z Dolní Kupe.
(Pastorální konference.)

Dne 21 záí b. r. odbývána pasr. koufe-

rence stídnictví nmecko-brodského na fae

Skubrovské. Ke schzi dostavilo se takm veš-

kero vikariatní duchovenstvo. Z cizích vika-

riat súastnili se schze vid. p. dékan svtel

ský František Chaloupka, dp. fará smrdovský

Ed. Dobrušky, dp. Ant. Sehreiber, fará sla-

tinanský a ct. bohoalovec p. Jos. Koínek z Ku
nemile. — Vypracovanou odpov na 1 . otázku :

„Jak poukazuji k lomu asové pomry, ze ««-

božensivi zjevené jest pro lovka vzdlaného
l

jako pro nevzdlaného" pedítal dp. fará

modletínský P. AI. Chaloupka. PoukazujeC dp.

eník v pístupu ei své, že lovk netoliko

od Boha, ale i pro Boha stvoen jest
; od Boha

nadán rozumem a schopnostmi, aby jicli po

pedn ke cti a chvále Boží užíval. Když ale

lovenstvo v pravku uchýlilo se od Boha

propadl lovk vzdor peveliké rozumové vzde

lauosti do nejohavuéjších neestí a nepravostí

(viz inteli gentní národy pohauské v Kecku,

Egypt, Babylonii a j.). Proto smiloval se Bh
I

nad kleslým lidstvem a poslal na svt Syna

i

svého, jenž pinesl národm svtlo, osvícenosC
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pravou. Ale národové po vše vky milují více

tmu než-li svtlo. Následky pak toho : pítomná
doba jest živým svdkem, že když lovk chce

v pýše své sám býti bohem, muže rozum lidský

mnohým a obdivuhodným umním a nejrozma

nitjšími vynálezy se proslaviti, ba až do zá-

vratné výše vystoupiti : ale pi tom nižádná

uenost svtská nepostaví hrázi následkm ne-

vry. Popatme na n
;

sužují práv celou mó-
derní spolenost lidskou: bezcitné sobectví pro-

volává boj všech proti všem ve všech vrstvách

lovenstva (výron Darvinovy uené ale nev-
recké tlieorie), pstní právo nového druhu oži-

vuje; zásada „kdo s koho ten s toho" opau >-

vává ve všech oborech
;
poádek rodinný i státní

jest namnoze rozrušen (výsledek beznáboženského

zákonodárství); tenice národní jsou na denním
poádku (zásluha nekesanského novináství).

Dále všeobecná na všech stranách nespokoje-

nost, bezpoetné samovraždy, zšílení, veejná
demoralisace intelligentních tíd, neslýchané

druhdy defraudace a p. raffinované zloiny vzd-
laného našeho paganismu jasn nasvdují, že

práv tak zv. vzdlancm teba zjeveného ná-

boženství a z nho vyplývajícího svdomí m-
rou vtší, nežli lidu obecnému, jenž nemaje
tolik vzdlání, nezná tolikera prostedk a cest

k nepravostem. Všecky tuto udané a ješt
mnohé jiné ohavnosti vycházejí z nevrecké
intelligence a mezi ní bují. Další uvážováuí pí-
tomných asových rozervaných pomr pivádí
^aké ku poznání, že toliko zjevené náboženství

povznáší lovka nad zvíe a vyrovnává ne-

zbytné nesrovnalusti pomr lidských. Vždy
na bíle dni, že ne rozum, nýbrž zákony Boží

kladon úzdu rozvášnné vli; a ty vášn zmí-

tají srdcem vzdlance snad prudeji nežli myslí

lovka nevzdlaného. Pýcha jest pirozenou
vlastností „mudrák" nikoli „duchem chudých
žádostem tla podroben bohatý bichopásek sil-

nji, nežli mnohou prací utýraný chuas ; a pi
žádostech oka teba vzpomenouti, že, kdo má,
chce ješt více míti. Ostatn lze nevreckého
vzdlance krátce odbyti dilemmem : bu je ná-

boženství zjevené bájí anebo pravdou. Jestli

bájí, jest nepotebné obecnému lidu jako vzd-
lancm

;
pak-!i pravdou, dlužno rozumu vzd-

lanému po ní usilovnji se píditi, než-li npvzd-
lanému. Moudrému napovz. — Ale nám se

zdá, že zpravují se i tuto slova slovutného

starého filosofa ítogera Bacona: „Poloviatá
vzdlanost od Boha odvádí, dokonalá pivádí
k Bohu." Komuž by zde nepipadla na mysl

bohumilá zbožnost velikých uenc Koperníka,

Kepplera, aneb novovkého proslulého hvzdáe
petrohradského Maedlera a zárove vrchovitá

írivolnos našich novináských nedouk! Práv

ta nešastná poloviatos jest charakteristickou

známkou nynjší vzdlanosti. Ba mnohý sotva

peta denn za 5 kr. njakých bezbožeckých

novin raní se býti již také „vzdlaným." By
takový nevysplý mudrák proetl piln jenom

djiny eského krále Karla IV. jist by pro-

zel a uznal, že práv ono opovrhované kato-

lické náboženství povznáší všeliké umní a všecku

pravou vzdlanost. Umlecké výtvory vypuely

z pdy náboženské af v oboru stavitelském, i
sochaském, i malíském, i básnickém zstá-

vají cenou svou nedostižnými. — Vys. dst. p.

pedseda pipomíná pípadn, že i jiné spole-

enské vedy, jako : zbsilý nihilismus, zuivý

anarchismus, zvíecký materialismus a p., kte-

réž vycházejí povtšin z hlav „osvícených,"

hlásají pravdn, že tmto „osvíceným" hlavám

nesmírn potebno zjevené náboženství. Také

sociální (chudinská) otázka zmítající Evropou

eší by se mnohem snáze, kdyby vzdlaní

zákonodární sborové a kapitalisté mli a dbali

náboženství Kristova. Zde želáno na naše ná-

rodní pemrštné publicisty a literáty, již s vtší

pili pracují o potlaení náboženství, než-li o

povznesení národního blahobytu. Vysloveno také

pání, aby pro všecky katolíky v echách a

snad též na Morav založen byl nový, vážný

a zpsobilý organ katolický, jenž by rozd-

lené nyní síly v jedno spojil. — Otázka 2.

:

„Kterak má duch. pastý slova Písma sv.:

Zelus domus Tuae comedit me (Jan 2, i7.)

plniii se zetelem a) na sebe, b) na véici a

c) na dm Boži u ^zodpovídal dp. Petr Šimek,

koop. v Pohledu uvádje ad a) : že knz hor

livý musí nad jiné býti mužem modlitby. Pro-

ež krom obyejných denních pobožností nesmí

breviá z rukou odkládati nehled ani k tomu,

že sub gravi k nmu závazek má. Každodenní

meditace necha rozncuje a udržuje v srdci

knžském ohe Ducha sv. ; také msíní sv.

zpov a knžské exercicie jsou další prosted-

kové k rozplameováuí sv. horlivosti. Horlivý

knz má ostatn suažiti se, aby byl podle evan-

gelia „svtlem svítícím celému domu svému/'

ve smyslu užším = své domácnosti, i širším

= celé farnosti. Záleží tudíž velmi na tom,

jaké osoby v dom knze se nacházejí a schá-

zívají a které domy neb osoby knz navštvuje.

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. J. kn. Milost nejd. p. arci-

biskup vrátil se dne 13. t. m. z Vídn, avšak

veer dne 14. odebral se zpt do Vídn, by



471

byl pítomen zasedání v panské snmovn a

písahu složil. Vera ráil požehnati v arcib.

kapli o 11. hod. satku p. Karla hrab. Ohotka,

s princeznou Marií Hohenloheovou.
*—* Pobožnost 40-hodinná koná se do

16. íjna u sv. Štpána, od 17.—21. t. m. u

sv. Mikuláše a od 22.—26. íjna u Voršilek.
*—* Spolek Arimatjský pochoval v msíci

záí 77 chudých kesan v Praze; totiž

z obecné nemocnice 22, ze zemského blázince

16. ze zemské porodnice J. z nemocnice Milo-

srdných bratí 8, z nemocnice Milosrdných sester

27, a z umrlích kaplí 3; celkem letos již 943
osob. V tomto msíci vzdává výbor spolkový

díky za dar okresnímu výboru v íanech.
*—* Biskupská porada. Vtšina biskup

rakouských meškala v tchto dnech ve Vídni,

kde v arcibiskupském paláci konaly se porady

za pedsednictví kardinála-arcibiskupa Víde-
ského Ganglbauera. Porada týkala se pedevším
prodloužení lhty, ve které za píinou upra-

vení kongruy každý beneficiat píjmy své pi-
znali ml. Lhta ta, která 1. íjnem vypršela,

byla prodloužena do posledního listopadu. Pak
se týkaly porady záležitostí školních, aby totiž

náboženské školy zavedeny byly.
*—

* Nové svátostky návsné, podobné
reliéfm basiliky smíchovské, zhotovila práv
stíbrnická dílna a ražebná p. Aloisa Kettnera

ua Vinohradech, která ped nedávnem vystou

pila s raže iými svátostkami s obrazem Matky
Boží starobol., jež i v ím, kam uejd. p. arci-

biskupem hr. Schónbornem uvedeny byly, u-

znání došly. Svátostky tyto ražené ve form
okrouhlé i oblé, jsou prací dokonalou a ražení

jich pesné a ostré. Na stran jedné nesou
obraz sv. Václava s andly, na stran druhé
pak nápis: „K upomínce posvcení nové basiliky

sv. Václava na Smíchov 27. záí 1885." Ka-
ženy jsou do stíbra a bronzu a hodí se dítkám
co památníky.

*—
* Vrnost zvíete. Nedávno zemelý

biskup vácovský (v Uhrách), Peitler, ml krás-

ného velikého psa, který vždy u svého pána
se nalézal. Když biskup zemel, pozbyl pes

veškeru radost; bhal z jedné svtnice do druhé
a shánl po všech koutech zahrady. Pi tom
nepijal žádného jídla ani vody, trápil se tak

dlouho, až jednoho dne ped branou biskupské
residence pošel.

*—
* Epítaphium. V Madrid nachází se

nad hrobem pvce Juana Pinta náhrobní nápis,

jejž kvli pvodnosti jeho tuto podáváme. Zní
takto: „Zde odpoívá Juan Pinto, španlský
Orpheus. Když pišel do nebeské íše, zpíval

s ostatními andly chvalozpvy a písniky du-

chovní. Sotva však že Pán uslyšel jeho hlasu,

byl jím tak velice pohnut, že zvolal k nebe-

šanm : Mlte vy ostatní a nechte zpívali mého
komorního zpváka Juana Pinta."
*—

* Šebestián Bach byl kdysi u vévody

Arnošta Výmarskéiio návštvou a improvisoval

ped jídlem na pianu. Mezi improvisací zakle-

pal vévoda Bachovi na rameno a ekl: „Maestro,

peená štika jest na stole a musí se horká

jisti.
u Poslušn, však mrzut vstal Bach. Když

byla ryba zmizela a zvina a drbež na stl

se nosila, pikradl se Bach ku klavíru a uhodil

celou silou C akord, naež lhostejné opt ku

stolu zasedl. Vévoda se ho s podivením tázal,

co toto zvláštní poínáuí mlo znamenati. Bacii

klidné odvtil: „Vaše Výsost: perušila mne
prvé pi septimovém akordu na dominant, a

to h, které touží po svém c, muilo mne celý

as. Nyní jest mi opt volno a lehko a prosím,

abychom pokraovali v jídle."

Literární, oznamovatel.
*—* „ Velký Mariánský Kalendá u pro

lid katolický na obyejný rok 1886. Obsahuje

mimo ásC kalendání a astronomickou dvanácte

vyobrazení poutních svaty Mariánských v již

nich Cechách, mnoho zábavného a pouného
tení s hojnými illustracemi, seznamy svatých,

trh výroních, zvláštní list pro rodinué a jiné

dležité zápisky. Vy lavatel a redaktor : Adolf

Rodler, e. komoí Jeho Sv. papeže Lva XIII.,

b. notá a spirituál semináe v Budjovicích.

Cena 50 kr. Doporuujeme tento skuten vý-

tený kalendá co nejveleji.
*—* ei liturgické o slavnostech a svát-

cích roku církevního s výkladem pipadajících

obad, jež ku svým pifaencm inil Bohumil

Hakl, dkan a b. viká v Hoicích. Od nedle
6. po Velikonoci až do poslední nedle po sv.

Duchu ili kruh svatodušní. Svazek druhý. Cena
1 zl. 12 kr. Co o prvním svazku v tchto
listech bylo eeno, platí touž mrou o druhém.

Výklady jsou krátké a mají smr pouný.
Mluva svtlá a správná.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském

V Pánu zesnul

:

p. Jos. Ldffler, far. v Chodov zadním (Hinter-

kotten), 1. íjna 1885, (nar. 13. ervna

1820, vysv. 31 ervence 1844).

Jmenováni jsou :

|

p. Václ. Nykles, far. u sv. Štpána v Praze, a

j

p. Vine. Svehla, far. na Smíchov, jmenováni

estnými k. a. rady konsistorními

;
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p. Aloys Muller, far. v Oberhannsdorfu v hrab-

ství Kladském, jmenován k. a. notáem
;

p. Ant. Brehm, far. v Chýši, jmenován osob-
ním dkanem.

Ustanoveni jsou

:

p. Karel Satra, zat. katech pi mš. škole

pro chlapce v Hoovicích, za skuteného
katech, pi téže škole

;

p. Aloys Danda, far. Nezdický, za far. v

Koli;

p. Bern. Jirschele, kápl. v Gruntu, za far. v

Neuhammeru

;

p. Frant. Silha, kapl. Benešovský, za far. v

erveném Újezd;
p. Václ. Bartoš, kapl. v Sediicích (Zettlitz),

za kapl. v Benešov;
p. Fr. Dvoák, koop. u nejsv. Trojice v Praze,

za zatímn. katech, pi mš. Novomstských
školách pro chlapce v Praze;

p. Josef Fiala, kapl. v Jáchymov, za kapl.

v Píbrami;

p. Jakub Pittner, neom., za kapl. v Jáchymov

;

p. Frant. Maleéek, neom., za zatímn. kapl. v

Postupicích :

p. Václ. Tvrdý, lapl. ve Volšanech, za koop.

u sv. Haštala v Praze;

p. Jar. Sedláek, koop. na Kladn, za II. kapl.

u nejsv. Trojice v Praze;

p. Jos. Manna, koop. na Kladn, za kapl.

v Novém Strašecí;

p. Fr. Soukup, kapl v Rakovníce, za I. koop.

na Kladn;
p. Jos. Chalupský, neom., za kapl. v Ra-

kovníce;

p. Ant. Herout, kapl. v Píbrami, za II. kapl.

ve Volšanech

;

p. Fr Ciha, neom., za II. koop. na Kladn

;

p. Jos. Himmer, kapl. Kvílický, za osob. kapl.

v Peruti;

p. Ant. Frecr, kapl. Stanovický, za kapl. v

Kvílících;

p. Frant. Sobr, neom., za kapl. v Stanovících

(DonawitzJ

;

p. Eman. Stránský, neom., za koop. v Tou-

žími (Theusing);

p. Frant. Vanek, katech, v Žižkov, za za-

tím, kapl. v Benešov

;

p. Karel Habersberger, koop. v Benešov, za

admin. fary v Rousinov.

Uprázdnná místa:

Chodov zadni (Hinterkotten), fara patr. p. Jana

Arnošta, hrab. z Berchem-Heimhausenu, od

5. íjna 1885

;

|

Kraslice (Graslitz), fara patr. p. Ervína hrab.

z Nostitz-Rhinek, od 9. íjna 1885, kon-

kurs vypsán na dobu 4 týdn

;

!
Fara u sv. Haštala v Praze, patr obce Praž-

ské, od 4. íjna.

V biskupství Litomickém

V Pánu zesnuli

:

p. Jan Adamec, . kanovník, bisk. viká a

dkan v Sadské, 5. íjna 1885, (nar. 17.

ledna 1804 v Peloui, vysv. 31. srpna

1828);

p. Ant. Kopecký, far. v Miletín, 7. íjna 1885,

(nar. 28. bezna 1829 v erv. Janovicích,

vysv. 25. ervence 1853).

Vyznamenáni jsou

:

p. Jos. Cizek, b. not. a dkan ve Všestarech

(okres. Hradecký venk.),

p. Ign. Bilel , b. not., far. Bartošovický (okres

Králický),

p. Jos. Hájek, . dkan a far. Ousobský (okr.

Lipnický),

p. Frant. Kvch, far. Svinanský (okres Chru-

dimský),

p. Frant. Knob, far. Pibyslavský (okr. Po-

lenský), jmenováni skute. vikái.

Ustanoveni jsou*.

p. Frant. Novák, far. v Nm. Blé, za far.

v Jásené

;

p. Josef Klapálek, koop., za admin v Nové

Vsi;

p. Josef Novotný, admin. Uherský, za admin.

v Hlínsku;

p. Ant. Michel, kapl. Tebechovický, za zám.

kapl. v Zehušicích

;

p. Josef Svoboda, admin. Jásenský, za admin.

v N. Blé.

Uprázdnná místa:

Nmecká Blá, fara patr. Jeho Veli. cis. Frant.

Josefa, od 3. íjna 1885;

Sadská, fara patr. ddic pí. baronky Iphigeuie

Sinový, od 6. íjna 1885;

Miletin, fara patr. kníž. Schónburga, od 8.

íjna 1885.

P. J. H. Svým asem uveejníme.

Milodar. Na chrám Svato-Yítsky dan .val

dst. pan Frant. Šrámek, kapl. Cela-

kovickv uinnou sbírkou 5 zl. Záplat

Pán Bh.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnos zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (PxísL XIV, 34.)

R e
o pohbu dst. p Antonína Kopeckého, faráe

Miletínskeho, dne 10. íjna t. r.
;

kterou mel

Boh. Hakl, dek. a b. viká Hoický.

„Dnové moji jako stín od-

chýlili se a já jako tráva

uvadl jsem." Ž. 101, 12.

Událos velice vážná shromáždila nás,

rozmilí v Kristu, dnes v tomto údolí vele-

památném, údolí Miletínskóm a v tomto
chrámu Pán; a jsem jist, že nikoho není,

jehož duši by nenaplovaly v tomto okam-
žiku myšlénky vážné a písné. Jsme na
míst svatém, jsme ve chrámu Pán, v pí-
bytku Nejvyššího, kde tam na oltái sám
bydlí

;
ano, co více, jsme tu shromáždni

kolem rakve, kolem mrtvoly, a to ne
mrtvoly obyejné, ale knze, bývalého zdej-

šího faráe, pastýe a správce duchovního.
Jest tomu, Nejmilejší, jen nkolik dní,

co dlel tu mezi námi ; co vrátiv se od vod
léivých, zotaven a oberstven ponkud,
nastoupil opt u vás pastýský úad svj,
aby s obnovenou silou dále jej vedl. A
ješt ped temi nedlmi dleli jsme v milé

jeho spolenosti, obveselujíce se nevinnými
žerty, jež z úst jeho plynuly, pi milé, zá-

bavné a spoleenské povaze jeho; a ejhle,

sotva minulo nkolik dní, jest mrtvolou a

tu ped námi bezduchá a mrtvá tlesná
schrána jeho ; duch uniknul, odešel, dou-
fáme, do vlasti lepší. Vyhaslo to veselé

oko, kteréž druhdy byste kolem pohlí-

želo
; zamknuta jsou ústa, z nichž e mile

plynula a to nejen ve spolenosti pátel,
ale i zde, na tomto svatém míst k vaše-

mu pouení a vzdlání ; ztuhlá jest ruka,

kteráž pimenými pohyby drazu dodá-

vala eci jeho ; všecko jest mrtvo, vše u-

stydlo
7

vše uvadlo, a v pravd spadají i

na slova Žalmisty Pán, jež zpedu u-

vedli jsme: „Dnové moji jako stín odchý-
lili se a já jako tráva uvadl jsem." Slova,

jež díve pozdji i o každém z nás budou
moci eena býti a proto myšlénky vážné
a písné naplují útrobu naši.

Naplnna bývá. r. v Kr., o pohbu
mysl vzpomínkami ze života toho, jejž ku
hrobu doprovázíme; každý dle svého po-

mru, jak s tím, jenž v Pánu zesnul, se

stýkal; vše to živ tane na mysli. Cím
více u pastýe duchovního, kterýž byl

otcem všech, a s nímž všickni více mén
stýkali se, ne-li jinde, tedy aspo zde,

v dom božím, kde mluvíval k vám a

služby boží konal. Jakby nemly tu oži

vovati se vzpomínky ze života jeho v srdcích

vašich? Ano, drazí pátelé a rozmilí v Kri-

stu, nech ozve se v srdcích vašich cit

úcty, vdnosti a lásky ku bývalému pa-

stýi svému, nech ozve se mocnji, než
jindy; nech ozve se v den jeho pohbu,
nad jeho rakví, nad jeho mrtvolou ; a já
chci býti tlumoníkem tchto posvátných
cit v další ei své.

Ty duchu zvnlý, jehož památku
konáme dnes a jehož tlesnou schránu ulo-

žiti chceme ku klidnému odpoinku do

I

svaté zem, sám prodli ješt zde mezi

j

námi, a viz nás zde shromáždné, pátely
své i oveky své; a pijmi od nás tu službu

|

lásky, lásky bratrské, kesanské, již na-
I posledy ti prokazujeme. — Vás pak, milé

i oveky, prosím, byste poslechly mne, dále

mluvícího na poes a ku památce v Pánu
zesnulého. —

Nesnadný, ano obtížný jest v pravd
úad pastýský a to zvlášt za dn našich

;

30
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nebo platí-li vbec a o každém známé
slovo, že není lovk ten, jenž by se líbil

iidem všem : tož zvlášt o knzi, který již

mocí úadu svého musí karati, uapomínati,
varovati, vždy pravdu mluviti a jiti rov-

nou cestou a jest, jak apoštol dí, komu
vhod i nevhod, jak sluší na služebníka
Kristova a un toho. kterýž za nás a za

svatou pravdu na kíži umel.
I v Pánu zesnulý byl hlasatelem pravdy

boží, byl kazatelem a zde stával na tomto
svatém míst ; zde slýchali jste slova jeho
a Bh dal mu dar ei, dar výmluvnosti,
tak že milo bylo poslouchati jej ; a snad
ješt vzpomínáte jeho slov, snad zavzní-

vají mnohá ješt v uších vašich. A jestliže

snad užil výraz druhdy písnjších, tož

tak initi musil; jesti knz i lókaiem;
jako tento i bolest zpsobiti, a když teba
jest, i do bolavého místa íznouti musí,

aby vyléil, tak i knz, tak i kazatel.

Tam stával u oltáe, tam pinášel za

vás nejdražší ob, Beránka Božího, ne-

vinného a nejsvtjšího, jak povinen byl,

jakožto duchovní pastý aspo každou ne-

dli a svátek initi za oveky své ; a vzpo-
mínal vás, jak živých, tak i vašich milých
v Pánu zesnulých pi vzpomínce za živé

a za mrtvé, snad mnohou milost na Pánu '

Bohu vám vyprosil.

Tu potšoval srdcí vašich ve zpovd-
nici, ulehoval srdci vinou stísnnému, t-
šil, nabádal a povzbuzoval k oddanosti,

sám churav jsa a mnohem tžší kížek nesa.

Tam u oltáe podával vám Tlo Pán,
Nejsvtjší Svátost, ten chléb nebeský,

abyste jím posilnni dále kráeli cestou

života a tiše nesli bím dne i horka
Tu i dítky vaše, plod lásky manžel-

ské, ktíval a ktem svatým uvádl do
církve boží. a mnohé z tch, jež zde stojí,

ktno jest rukou jeho.

Odtud, jak mohl, spchával i ku ne-

mocným, nesa jim poslední posilu na da-

lekou cestu ku vnosti a pipravuje ku
šastné a bohumilé smrti.

Tamo, u oltáe, ped stánkem Nej-
vyššího, mnohý z vás pijal z ruky jeho
i cho svou, vrnou druž na pou života,

ve svátosti stavu manželského, po svatém
a starobylém ádu katolické církve, s níž

šasten a blažen nyní životem kráí*
Odtud i doprovázel vaše milé a drahé

zemelé k odpoinku jejich poslednímu
tam na svaté pole, modlil se nad nimi a

žehnal jim v hrob.
I dítky vaše uil Boha znáti a cvi-

íval je ve škole, veda je ku životu zbož-
nému a práv kesanskému; a vštpoval
tvrté pikázaní boží, by rodie své ctily,

je milovaly a jich poslušný b}dy a tak
prospívaly ke cti a chvále boží, okrase
církve, ozdob vlasti, sob ku spasení a
vám samým k útše a podpoe ve stáí.

Tak plnil, r. v Kr., po více než deset
let pastýský úad svj vrn a svdomit
zde mezi vámi, a já byl, kterýž jsem mu
kázal o installaci, a mn pipadl i dnes
ten smutný úkol, kázati mu o pohbu jeho.

O kdož jest z vás tu, rozmilí v Kr.,

z bývalých oveek jeho, jenž by úctou
k nmu, a to dnes zvlášt, pohnut nebyl?
v jehož útrobách by se neozýval cit vd-
nosti a lásky? Jest již na pravd boží

stál na soudu božím a snad ze mnohého
z vás ped Pánem tžce odpovídati musil

;

nebo apoštol dí: „Poslušní bute správc
svých duchovních, nebo oni bdjí nad
vámi, jako ti, kteíž mají poet vydati za

duše vaše. 4 A proto, N., s úctou pohlížejte

na rakev tu, s úctou na mrtvolu tu, je
mrtvola knze, posvcená ; to to oko, kte-

réž za vás k nebi pohlíželo; ta ústa, kte-

ráž za vás se modlívala; ta ruka, kteráž

vám žehnávala, a naposledy pocelujte ji;

I a nech skane na ni slza, slza vdnosti a

lásky, dražší, než všeliký diamant, než
perla nejvzácnjší.

A jestliže kdys se stalo, že nemohl
snad vyhovti potebám vašim tak, jak

jste si páli: tož vzte, že nestalo se tak

jist z lehkomyslnosti a nevážnosti, ale,

jak dobe víte, jen proto, že nemohl. Byl
nemocen a asto nemocen a sklíen cho-

robou bolestnou, sténal na loži, a bolestmi

sklíen jsa, asto k živému Bohu za pomoc
volal v bolestech svých, že slyšeli jej i ti,

kdož venku kolem farního domu šli. O jist

žeby byl tisíckráte radji vám v chrámu
Pán sloužil, tuto stál a vám kázal, než

vzdychal na loži pebolestném. Bohu bu-

diž vše porueno, pláštm kesanské lásky

vše pikryto, vše zapomenuto. Kdoby s tr-

pícím útrpnosti neml, kdo ze vší duše

mu neodpustil?

Slyšel jsem. že zdejší kostel byl bu
založen anebo vysvcen na den sedmibo-

lestnó Rodiky Boží; a že jeden z ped-
chdc v Pánu zesnulého (Jan erný, slo-

vutný potá a hvzdá, rodem ze soused-

ních Hoic), zaznamenal do pamtní knihy

fary zdejší, že všickni faráové zdejší mu-
sejí býti „viri dolorum," mužové bolestí.

Pokud pedchdcové jeho, totiž tohoto
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uašeho zemelého spolubratra, mužové bo-

lestí byli, nevím; ale o tomto dojista platí,

že byl muž bolestí a zvlášt za posledních

let ítal dojista více dn bolestných, než

radostných.

A proto díky vám, rozmilí v Kristu,

díky za všecku vaši k nmu úctu, lásku

a vdnost; dkaz mi pítomnost vaše.

Slyšel jsem, že jste lid dobrý, práv kato-

lický, který svého duchovního pastýe si

váži, že vrné jste oveky z ovince Kri-
stova; a proto odpuste, jako i on, umí-
raje, odpustil vám všem, kdož jakkoli jste

mu byl snad ublížil Byl bych pál vidti
vám, s jakou toužebností pijímal tlo Pán

;

mel i já tu smutnou službu, zaopatovati
ho a pípravovati na vnost; jak s roz-

piatýma rukama, pln touhy a vroucnosti,

pijal Spasitele svého u Velebné Svátosti,

posilu tu nejsladší a nejmocnjší na tu

cestu dalekou, o kteréž vdl, že se z ní

již nevrátí; byli byste zplakali nad ním!
Ze zachováte jej v pamti a lásce,

dkaz mi citlivá mysl vaše, již jevíte i

te, slzy prolévajíce; budete pamtlivi ho
na modlitbách, i zde ve chrámu Pán;
nepjdete chladn tam na svatém poli ko-
lem hrobu jeho, ale zastavíte se, pokle-
knete, obtovati budete Otenáš, požehnáte
hrob svatým kížem, skropíte slzou vd-
nosti, eknete, zde odpoívá náš duchovní
pastý, dobrý otec náš!

Neodchází bez památky od vás; za-

nechali i on vám pamáiu, nejen to tlo
své, jež mezi vámi, tam na hbitov bude
odpoívati, ale památky skutené, jež zde
kolem sebe spatujete. Ci neupravil on
místo kolem chrámu Pán, jež bývalo starý
hbitov? nestojí tento dm boží jako v za-

hrad? Jet místo to velepamátné; nebo
za dob kestanského rytístva*) ozýval se
zde nejen inkot ostruh a me, ale též

vážné zpvy chorální, modlitby a nábožné
písn. — Upravil nejen místo kolem chrá-
mu Pán, ale pod jeho péí i tento dm
boží opraven a okrášlen jest. Patte tam
na hlavní oltá, jak vkusn jest ozdoben !

a ten milý na nm nový hlavní obraz,
Zvstování Eodiky Boží! Nebyly- liž ku
jeho prosb obnoveny i postranní dva
oltáe, jež i já jsem svtil a pi té píle-
žitosti k vám mluvil? neplatilo-liž o nm
slovo písma: „že miloval okrasu domu

*) Náležel druhdy Miletlu jakožto kom
menda kižáckým rytím nmeckým, kdež mí-

vali hrad i chrám.

božího, kdyžt peoval o ozdobu jeho? a

nepodával-liž tím dkazy lásky k ovekám
svým ?

Ejhle, tak zanechal vám památky a

upomínky milé, a snad mnohé jiné, o nichž

nevím a jichž neznám; avšak dosti na

tchto! Ó jich si všimnte a tch si

pipomete vždy a tudy i jeho, kdykoli

sem do chrámu Pán pijdete a vnujte
mu zbožnou upomínku, nábožný povzdech,

vroucí modlitbu.

A co mám íci vám, vy duše upímné,
sestry zvnlého milené, které jste mu
vnovaly život svj a dosloužily ku smrti?

Pipadáte mi jako dv sestry Lazarovy,

Maria a Marta, a on opravdu Lazar. Jako
ony vzkázaly božskému mistru: Pane, kte-

réhož miluješ, nemocen jest: tak i vy asi

asto jste vzdychaly: „Pane. viz, kterého

miluješ a kterého jsi tak miloval, že jsi

ho v dstojnost knžskou, ano pastýskou
postavil, hle viz, ten tžce nemocen jest;

ach, ulehi mu a smiluj se nad ním/' Tak
asi vzdychávaly jste nad ubohým bratrem
svým, a nikdy nestejskaly. nežalovaly jste

;

a jest li, tedy ne ze zlého úmyslu, ne

z netrplivosti ; ale abyste ulehily sob,
abyste nalezly srdce soucitné, srdce útrpné.

Radovaly jste se zajisté s radujícím se.

plakaly jste s plaícím — trply s trpí-

cím. Vím, jak jste lito vávaly ubohého, jak

jste, horké nad ním s ] zy vylévajíce, íkaly :

„Ach, ten rbohý bratr náš jest muenník,
on jest pravý rruenník!" Nuž, konec jest

všemu; Dobrotivý Dán, kterýž spravuje

osudy národ, jako ídí cestu jednotlivce,

všecko dobe iní. Jeho sprostil útrap ve-

zdejších, vám dal p^ežitos ku zásluze!

O Bh vám to zapla! ve jménu jeho

a ve jménu nás, spolubrati knží, srdené
vzdávám vám díky, vy Marty pelivé, za

všelikou lásku a službu, již jste v Pánu
zesnulému prokázaly. Žehrá vám s hry,
snad ze života lepšího

;
žehnají vám za to

vaši v Pánu zesnulí rodiové, že tak u-

pímnou, práv sesterskou lásku prokázaly
jste bratru svému! A kdykoli navštívíte

jeho hrob, a pokleknete na rovu jeho,

vždy bude vám milou upomínkou, mo-
houce íci samy k sob

;
„My jsme ti

vrn sloužily
;

u a i v hodince smrti upo-
mínka ta potší vás, nebo budete míti

již naped u Soudce Spravedlivého tolik

pímluvích, kolik služeb pátelských a

z lásky jste mu byly prokázaly.

A my, páni spolubrati? my ztrácíme

ve v Pánu zesnulém upímného spolubratra,

30*
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který ku každému pímým byl a oteve-
ným, bez falše a lsti, každého rád vídal a

vítal, srdený a sdílný jsa : vlastnosti ídké
a vzácné za dn našich.

A nyní s Bohem, brate, píteli, sou-

.sede milený! S Bohem dávají ti tvoji mi-

lení bratí a sestry, s Bohem tvoji pátelé
a známí, s Bohem my, tvoji spolubrati

v úad duchovenském, s Bohem veškerá

tvá kollatura! — ti starci a staenky, již

brzy tebe následovati budou; mužové a

ženy, mládenci a panny, všechny dítky ty

školní ; ano i ta nemluvátka — všickni,

všickni, veškerá kollatura ti dává s Bo-
hem, dekuje ješt jedenkráte a volá: „Na
shledanou — na shledanou, dá Pán, v ži-

vot lepším." Amen.

Kázaní
na den Všech Svatých.

Podává Fr. Seyvalter.

„Duše spravedlivých jsou
v ruce Boží a nedotkne se

jich muka smrti." Moudr.

Veliký jest dnes den, v nmž církev

svatá památku všech svatých a svtic Bo -

žích sob pipomíná a ped oi staví. Kdož
by neml dnes plešatí v duši své, s ne-

pehlednými zástupy vyvolenc Hospodi-
nových ? O jak velebný to ples, jak vzne-

šená to sláva tam v té íši nebeské. —
Mojžíš toužil vidti slávu Boha nejvyššího,

zbožný David dychtil po sláv té a sv.

apoštolové hoeli radostí spatili slávu

Otce nebeského; a my, vyvolený národ
Kristv, my nemli bychom toužiti a dy-

chtiti po sláv, v níž svatí a andlé ne-

beští tak se radují, nemlo by radostí zpla-

nouti srdce naše pi vzpomínce, že u vzne-

šeném plesu tom i otcové naši, bratí a

sestry naše se nacházejí, nemli bychom
roztoužiti se po spatení té slávy krále

nebeského tak, jako roztoužila se královna
ze Sáby spatiti slávu a moc Šalomounovu.
O zajisté; a jako tato vznešená královna
ze Sáby strnula, když spatila Šalomouna
sedícího ve vší sláv jeho na drahocenném,
stkvoucím se trnu, když z úst jeho za-

slechla, bychom ekli, tu moudrost nebes-

kou; tak, ano i mnohem více, ustrnuli

bychom i my spatíce tu slávu andl a

svatých, slávu, která nijak porovnati se

nedá s nejvtší slávou kteréhokoliv pa-

novníka pozemského. — O kdožby nepál
sob, aby tak jako tito vyvolení Boží tam
v sláv té se radují i jedenkráte pipotn
jsa k adám nebešan tch, s nimi rá-

dovati se mohl? — Jako Mojžíš maje ze
míti, prvé nežli odešel na horu Nebo,
hlasit volal k shromáždnému lidu své-

mu : Svdky vzývám dnes nebe i zemi, že
jsem pedložil vám život i smrt, pože-
hnání i zloeení; vyvol tedy život, abys
i ty živ byl; w — tak jako Mojžíš promlu-
vil k lidu svému na hranicích zem svaté,

tak i každý z nás, který chce pekroiti
meze života vezdejšího a vkroiti v zemi
zaslíbenou — do nebe, tak každý mluviti
by ml v srdci svém a pozorovati, zdali

život jeho srovnává se s životem tch,
kteí krokem smrti vkroili již do té zem
svaté - do nebe. Ano, chce-li kdo slávy
svatých požívati, musí i v život i v smrti
jich následovati, a ponvadž od toho zá-

leží šastná neb nešastná vnost naše,

zkoumejme dnes za pomocí Boží ten život

lidský, zkoumejme i svou smr.

I.

Krátký jest život lovka a pedce
tak dležitý, nebo od nho všecko závisí.

Ze na život lidském budoucnos lovka
i zde na zemi záleží, toho svdky jsme
denn sami zde na zemi. I zákony lidské,

které arci základ svj míti mají na zá-

kladech Božských, i tyto zákony stíhají

lovka, který vede život zlý, jenž se zá

konm se nesrovnává. A jaká jest budouc-
nos lidí tch, kteí v pýše a lenosti,

v život hýivém a prostopášném tráví

dny života svého? My vídáme ty bídáky
postavené v nahot, hladu a nedostatku.
— Než nejen ti, kteí zevnjškem svým
trapný na nás iní dojem, ale i ti, kteí
v krásný odni jsou šat, bydlí v domech
vysokých, ve skvostných palácích, kteí ne-

všední vzdlaností svou vynikají, asto
trapnou mají budoucnos. A kde asi toho

píina? Píina leží v život jejich, že

pro bohatství a vzdlanost svou zaujati

jsouce, zapomínají na Boha, který jest po-

átkem a pvodem všeho. Mnozí z nich

eknou snad : „já vím v Boha, já Ho ctím

a vz.vám," aby však zachovávali pi-
kázaní Jeho, aby plnili svatou vli Bož-
ského Syna Jeho a sv. církve, to zdá se

jim býti smšné a dle jejich rozumu jich

nedstojné. „Ne ten, kdož mi íká Pane,

Pane, vejde do království nebeského, ale

ten, kdož plní vli Otce mého, jenž jest
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v nebesích," stojí zejm v písm svatém.
Tak inili i fariseové za dob Kristových.
Fariseové po lidsku byli vzdláni, mli
sebe za zbožné a osvícené, v pravd však
nemli ani pontí o pravém náboženství
a majíce se za moudré uinni jsou blázny.

Kráeli na oko podle zákona Božího, ale

drželi se toliko litery jeho, pravdou zá-

kona opovrhujíce. Nejsvtjší práva vy-
vraceli : Bh kázal ctíti rodie a pomáhati
jim ve všelikých potebách ; fariseové však
uili, že obtuje-li kdo chrámu to, co by
dáti mel rodim svým, nemusí tmto více

niehož udíleti. A jak Kristus k tmto
farisem mluvíval, jak o nich sám byl
soudil, víme dobe z písma svatého. Pro-
ež chrame se života farisejského, života
pokrytského; patme radji na život lidí

zbožných, zkoumejme jaký život vedli ti,

kteí v sláv Boží se nacházejí. A tu po-

známe, že život jejich srovnává se v pravd
se zákonem Božím — že však celý život

ten, byl jediný boj pln sebezapení a
strastí, pln trampot a bolestí, a tímto práv
bojem a namáháním došli svého vítzství,

své slávy.

A tak jako oni museli trpti, museli
dle slov písma sv. piti hokou íši, Bohem
jim podanou, tak musí každý tuto hokou
íši pijati jl ruky Hospodinovy. Proto
volá Job : „lovk narozen se ženy, krátký
živ jest as, mnohými naplnn bývá bí-

dami." A tyto bídy a strasti, jako neko-
nená nit táhnou se celým životem lid-

ským — dobrý však nikdy nereptá a ne-
zoufá si u prosted soužení tch, nebo ví,

že „koho Pán miluje, toho tresce, že mrská
každého syna, kterého pijímá." „Já raním
a uzdravím, já usmrtím a oživím," tak
volá Bh sám ústy Mojžíšovými a iní tak
proto, aby zkoušel zbožné a poslušné dítky
své. Proto dobe vysvtliti sob mžeme,
pro dopustil Bh, aby zbožný a milosrdný
Tobiáš sklíen byl slepotou. Proto, aby
zkoušel ho, zdali obstojí v lásce Boží. A
tak mohli bychom projiti životy všech
svatých a svtic Božích a vidli bychom,
že život jejich jest plnní vle Boží a že
rány, které Bh sesílal na n, byly toliko
zkouškou v život jejich. Proto chce Ji
kdo za svatými kráeti, nikdy reptati ne-
smí v život svém na trampoty vezdejší,

nebo ty od Boha seslány jsou k našemu
zkoušení neb napravení. Jako zlato zkouší
se v ohni, tak zkouší i Pán v nehodách
dítky své. Trápení jsou lékem života na-
šeho, a léka, chce-li uzdraviti, eže a

pálí — tak iní i Bh, nikdy však nedo-

pustí na nás více, nežli co bychom snésti

mohli. A nikdy nezdá se nám, že Bh
opustil nás ve strastech našich, že zapo-

míná na nás v otcovské lásce své; o ni-

koliv, On dobe ví o soužení našem, nebo
mluví k nám: „Vím o soužení tvém a

chudob tvó w (Zjev.). Proež rádi v trp-
livosti a v lásce vroucí snášejme v živote

svém, eho Bh na nás dopouští, — ano
bažme pro Boha a milého Syna Jeho po

potupách a strastech života, nebo tím

práv žiti budeme život takový, jaký žili

svatí a vyvolení Boží, v jichž jménu zdá

se volati sv. Pavel : „O jak milé jsou mi
potupy, strasti a tžkosti, v nichž se na-

cházím a libuji sob pro Krista," a ješt
vyzývá na sebe protivenství a pronásledo-

vání a aby dáti mohl dkaz své vrnosti

a statenosti dokládá: „a protož kdo nás

odlouí od lásky Kristovy ? zdali soužení ?

aneb úzkost anebo hlad? zdali nahota i
nebezpeenství, zdali protivenství i me"
(ím). A na jiném míst vykládá, pro koho

toto všecko initi chce, když praví: „Mn
živu býti Kristus jest a umíti zisk."

(k Filip.)

Hle tak živi byli ti, kteréž dnešního

dne oslavujeme, svatí a svtice Boží. A
jaký život jejich taková i smr, a že vzne-

šená a bohumilá byla jejich smr, proto

pijati jsou do slávy nebeské.

II.

Již staí pohané, kteí nevili v ži-

vot vný, mli pedce jakési tušení o

njaké budoucnosti po smrti, a proto na
smr lidskou tak velkou kladli váhu. Ná-
rodové v Thrácii, kdykoliv se nkdo na-

rodil plakali, a kdykoliv kdo zemel rado-

vali se, nebo narození považovali za po-

átek trampot, smr ale za jich konec a

poátek blaženosti. A Antisthenes, mudec
pohanský jsa otázán, v em nejvtší št-
stí lovka záleží, odpovdl: „v dobré

smrti"
Smr lovka dobrého, zbožného, jest

vždycky smrtí šastnou, nebo v ní patí
on nejbližší spojení s Bohem, v Nhož
doufal, po Nmž toužil ; v duchu patí on
již andly a vyvolené Boží, kteí vstíc
picházejí jemu, vidí již jak Pán milé duši

jeho podává ruku Svou a slyší slova Jeho,

slova která kdysi ustrašené královn Esther

!

pronesl král Asvér své ruky jí podávaje

i
ka: „Co mého jest, jest i tvé; jsi králo-

i vá a neustále se mnou kralovati budeš."
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S radostí pohlíží spravedlivý na lžku
smrtelném vstíc budoucnosti své, s rado-

stí pohlíží i na trapný, již konící život

svj. Dobrý lovk na zemi v tch bídách

a trampotách jest jako otrok v nepátel-
ské krajin, který sestaral tam pod vlá-

dou krutých pán. I pijde jedenkráte den,

kdy vkroí na pokraj území, pijde k be-
hu moskému, nalezne lo, vstoupí, odrazí,

rozhrnuje plachtu a rychlostí vtru uhání
v radosti. Podmaniteló jeho plni hnvu
s behu volají, hrozí a zloeí ale on podo-

ben svobodnému ptáeti raduje se z volno-

sti, nebo zem strastiplná mizí s oí
jeho, a klení a zloeení nepátel umlká
v nedohledné dálce ; on patí druhý beh,
beh zem plné slastí a blažeností, již vidí

tam toho milého ochrance, Boha svého,

Otce nebeského, který tmiž slovy, jež

pronesl prorok Isaiáš oslovuje jej ka :

„Vesele dnes, vesele, milý synu, vrný
sluho, vše bylo již pominulo, bídy i tram-
poty

;
pil jsi až dosud hokou íši bolu a

žalu, pil jsi na as, nebudeš piti více;

zcela jiná íše plna sladkostí a milých po-

chutí, íše radostí eká tebe; ejhle, již

vystup jeden krok a piti ji budeš na
vky,,

Než co íci máme o tch, kteí smrtí

muenickou a rádi odcházejí se svta to-

hoto; kdo rozpote všecky zpsoby muk,
trýznní a trápení, které oni v horoucí
lásce pro Krista a pro víru svou byli pod-
stoupili ; odkud jich statenost, kteréž ne-

be i zem tak se obdivují odkud síla, že

za nic nepokládali krvavé pronásledování,

ukrutenství katan, muka a smr. Poslyš-

me o tom zdání znamenitého z otc du-
chovních Petra Blesenského, jenž state-
nost jejich pipisuje samému Kristu Ježíši

:

„Stojí mueník zmuený v pravd ale ne-

pemožený a vida krev, která se z ran
jeho lije ne svvjje, nýbrž rány Kristovy na
pamti má, tak že boles tla jeho bu
cele ustupuje anebo se lehí stává." A ko-

lik set, kolik tisíc tisíc, jak nepehledný
poet jest šv. mueník a muenic Kri-

stových! Není to krásná smr obtovati
se pro Toho, který za nás se byl obto-
val, proliti krev svou pro Toho, který sv.

krev Svo; za nás býl prolóval? O zajisté

velebná a vznešená jest smr svatých Bo-

žích; za to však že Bohu obtovali život

svj, že pro Krista obtovali smr svou i

tlesnou, nezastihne je smr vná, ale zíti

budou život blažený. „Duše spravedlivých i

jsou v ruce Boží, a nedotkne se jich muka i

smrti" (Moudr.\ zato však „smr híšník
smr nej horší."

Proež stežmež se abychom nebyli
pipoteni k híšníkm tmto, aby zlý ži-

vot náš nepinesl nám smr nešastnou,
skrze kterou vkroili bychom u vnou
záhubu. — Pohleme na nesíslné zástupy
vrných sluh Hospodinových. Jakou krá-

sou nej líbeznjších ctností jsou ozdobeni.
Vizme zástupy tch, kteí dítky své v bázni
Boží, kteí slovem a píkladem ele svou
vzbuzovali k služb Pána všech Pán. l

Jo-

patme na sbory svatých patriarch a pro-

rok, mueník a muenic. Hleme na
ten mír a pokoj svatý, který je mile jako
nejistší vzduch obkliuje a jicb duše živí

neustále novou rozkoší. O hleme dle

tchto zaíditi život svj, život ctnostný,

svatý, spravedlivý, hleme aby Bohu milá
a nám šastná byla naše smr, nebo : jaký
život taková smr, jaká smr taková v-
nost; hleme šastnou a blaženou pojistiti

sob vnos svou. Bh bude pomocníkem
naším v tomto boji pozemském. Amen.

Malikosti.
(Jos. Šastný.)

p

Nebe volám i vás, hvzdy skvoucí,

bute svdky slova žalného,

blažte svitem míru ladného,

než pikvapí Soudce všemohoucí

!

David pl 8ionem žalmy vroucí

;

Jan ctil skryt Boha pravého
;

na Karlštejn sýlal z vrného,

srdce Karel prosby nehynoucí.

Východ slavil spásu, když Jan svatý

ze zlatých úst mluvil k uárodm

;

echy žehnal náš Jan pouty spjatý.

Než i jiná snaha, jiné ctnosti —
oblažily hory, doliny:

My však mjme všecky k blaženosti!

n.

Líil kdysi pvec doby nové

útvar tla knze — Slovana.

Nepoznával v nm již krajana!

O vy smutní, trudní naši dnové

!
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Tváe prý ml rudé, jablíkové,

sílo tla v pravd zemana,

k tomu mravní ješt pohana:

Sbíral houby — mlsní jazýkové!

Pstil pole, luhy podle práva,

dával píklad lidu zbožnému

;

neb kde prázdná ruka, prázdná hlava.

ekl jsem si v duchu asi na to :

,.Náš pan tverák, ten jest hezouký;
musí jisti snad jen samé zlato."

III.

Jest den Pán — všude jako v hrob
jenom zdálí slyším bušení

]

chci poznati ihned rušení

klidu nedlního v ranní dob.

Bžím — a hned v spravedlivé zlob
vida u paláce lešení,

zvolám u záchvatném zdšení

:

„Proklet bud ten kámen na budov!"

ernochm by ráda doba dala

volnost, rovnost, právo, svobodu
a co z našich dtí nadlala?

Co však zjemní asi pány naše?
Rý, kladivo s lidem zamte!
Zbožné budou vaše otenáše.

IV.

Blesk udeil ve skvostný chrám Pán,
zniil obraz cesty kížové —
v obt padly kvty ržové,
jež zdobily ladn svtce skrán.

Každý stichl pi té boží rán,
k nebi slali díky mužové —
„Bh pec chránil," znli zvonové,

které kryly v sob všecky báné.

Jenom jeden ze potomstva Judy
s úsmvem svj rozum vyjevil

:

„Pro blesk stíhá chrámy vaše všudy?"

Však hned položeny vtipu meze

:

„Obraz znail Krista muení,
proto hrom se po pvodcích veze. u

Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dk. a b. vik. v Hoicích.

(Pokraování.)

Potšili jsme se pkným chrámem tím,

a v pravd, slouží ke cti obci Liberecké,

kteráž jej nákladem prý 100.000 zlatých,

i více opraviti dala. Ano, v tom chrám
mívají i Ctši služby boží a to každých
14 dní ráno exhortu a pak mši svatou, pi
kteréž po esku zpívají a bývá jich prý
plniký kostel a zpívají prý krásnj i, než
Nmci. Rovnž v post mívají každou ne-

dli odpoledue kázaní eské a tu prý bývá
kostel tak plný, žeby ani jablko nepro-
padlo. Nu vida; však si naši krajané na
nás pomálu také zvyknou, jako jsme my
po staletí musili zvykati jim. Pán Bh
dal každému jazyk, aby svým jazykem
Pána Boha chválil, jak umí a dovede. Jen
že by bylo teba, aby tam byl vedle Vel.

pána Fr. Kordáe, který si s p. Dr. Ša-
mánkem neocenitelných zásluh o Cechy
Liberecké získal, aspo ješt jeden eský
duchovní ku vedení duchovní správy mezi
echy, nebot na jednoho jest to píliš

mnoho. Musí zajisté eský kaplan vedle
všech povinností jiných, jako kaplani n-
metí, konati ješt sám všecky povinnosti

duchovní u ech, a tch je dojista 7

—

8000; kde na týž poet jinde bývají du-
chovní triy tu on vedle jiných prací má to

vše ješt sám. K tomu eská škola a musí
kázati v obou jazycích.

Pravil nám dp. Kordá, že prosil, aby
tam byl dán ješt jeden duchovní, teba
Nmec, ale aby uml eský; však se ne-

stalo. Teba, aby nejdst. bisk. Ordinariát

k tomu obrátil pozornosC svou, a té nalé-

havé poteb vyhovl ; nebo jednoho du-
chovního, echa, jest tam dojista málo a

spása 7—8000 duší pece za to .stojí, aby
se poteb její duchovních dbalo. Ceši tamní
oekávají (a to bylo již loského roku), že

prosbám jejich se vyhoví.

Rozumí se, že, jsouce v Liberci, jsme
se šli podívat na eskou školu, k^erá Liber-
ákm tolik bolení hlavy zpsobila. Je
V3rstavena (1884); ovšem v dolení ásti
msta, v úzké ulici, ale uprosted msta.
Jest pkné slavení, o dvou patrech; stála

prý matici školskou 50.000 zl. Mlo tam
býti již r. 1884 osm tíd. Msto mlo
pevzíti již loského roku ti tídy ve svou
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správu. Praveno náin, žeby Matice nebyla
musila stavtí školy té, že se mohlo uše-

ti ti tch penz, žeby byla obec musila
stavtí sama, kdyby se byla ukázala ne-
zbytnost školy té. — Stavení jest velmi
slušné, svtnice svtlé a pohodlné, chodby
ern a bíle dláždné, schody bílé, ka-

menné a prostranné; plovem, škola d-
stojná a velmi pkná. I volali jsme v du-
chu odcházejíce : Bh ti požehnej ! kéž
vychází z tebe mládež zbožná, istá, ja-

drná a otužená; kéž jsi zárodkem zde

Cechm k asm lepším a blaženjším!
Byli jsme se podívat též ve mstském

prmyslovém museu. Je umístno ve pk-
ném novém dom, v hoením pate. Jsou
tu rozmanité prmyslové vci, všeho druhu
staré i novjší ; vc potebná a užitená

;

vše je isté a pkn srovnané, jenže mí-
stnost je skrovná; již te jest nedostatená
a bude postupem asu ješt více.

Také hbitov jsme navštívili; je velice

rozsáhlý a pkný; cesty udlané, pískem
posypané

;
pomník tu mnoho, ale nco

zvláštního, coby mlo trvalou, umleckou
cenu, jsme tam nevidli ; kvítí a strom
rozliných, truchlících ; i nová ást pid-
lána

;
na této jsou pochovány tém samé

dítky, na jejichž hrobích mnoho pomník
s andílkem kleícím svrchu se nalézá.

Hbitov má položení velmi pkné, na vý-

šin na rovin.
V prmyslov škole jsme nebyli; je

velmi nákladná
;

byla zavena, bylot o

prázdninách ; že pi ní prý asi 35 profes-

sor, kteí však. jak jsme slyšeli, pstují
namnoze mezi chovanci smýšlení ne ra-

kouské, ale velkonémeck, pro kterouž vc
už prý nejednoho nemilého pokynutí shry
jim se dostalo.

Nad továrnou Liebichovou zdvihá se

pkné návrší, odkud vyhlídka jest na
všecko msto. Býval to druhdy suchopár,

pustá strá tém holá skála. Jindich
Liebich místa se ujal a s velikým nákla-

dem vytvoil tam malý park, navezl zem
a nasázel stromoví, hlavn mladých boro-

vic. Nejvýše, t. j. na nejvyšším bodu, od-

kud nejlepší vyhlídka se otvírá, uinil pa-

hrbek, a do nho uprosted postavil strom,

ovšem dub.

Na druhém pahorku na proti jest

dlouhé stavení jako kasárny, po jedno
poschodí a z kamene. Jsou to byty pro

dlníky z Libichovskó továrny, ale prý
jen pro dlníky ty lepší, kteí jsou poádní;
ovšem že platí inži, ale snad mírnjší

;

na jednom konci v 1. pate jest v témže
stavení pro dlnické dti škola, ovšem n-
mecká.

Za tím stavením, na témž návrší, ale

na pahorku ješt výše je jeptišský klášter
a útulna díví (asyl) ; ml se tam stavtí i

kostelík ke službám božím. To vše zaídila
a na svj náklad vystavla nejstarší dcera

f Liebicha otce, která, jsouc svobodná,
zpsobem eholnice ve skrovném bytu
zde žije a za úkol života si obrala, jediné
Bohu sloužiti a dobe initi ; a proto

znané jmní své na to vynakládá, aby
dobré skutky konala, jmenovit dobro-
inné ústavy podporovala. Jakkoli náš vk
má smr hlavn materiální : pece semotam
vyškytají se duše, které tím smrem ne-

jdouce. všeobecným proudem uchvátiti se

nedávají, ale povzášejíce se nad trivialnost

všeobecnou, nahlížejí a dobe vdí, že má
duše cíl vyšší a vznešenjší ; a proto,

rády opouštéjíce svt, na tom se u^tálují

vše : jmní, rozkoše, nádheru, zábavy, po-

hodlí opustiti a Bohu v obt pinésti, duše
silné, duše hi dinsk ! Takých ovšem málo
za dn našich ; nebot pi té materiáln
filosofii, dle kteréž lovk není více než

živoichem, jako zvíe, nemže ovšem ji-

ného cíle býti, než požitba tlesná ; a tudy
co kdo utrhne, to má ; ím více kdo t-
lesných rozkoší užije tím lépe. Avšak kam
filosofie vede? který jest konec její? zni-

ení jednotlivce i všech, lovka i lov-
enstva. — Patrno, že, kdo cestu svrchu
naznaenou vyvolil, cestou nejlepší jde

;

že nejlepší stránku vyvolil, kteráž nebude
odata od nho.

Ale tak jest; duše lidská nikdy ne-

mže sebe, t. j. božského pvodu svého

zapíti. Vnt pravdivé zstane veliké

slovo sv. Augustina, jímž zaíná vyznání

svá : Tys, b Pam, pro sebe nás sfvoils a

nepokojno jest srdce naše, dokud nezpoinulo

v tob, ó Bože\ u Tlak budí protitlak. Jest-

li která doba vinikala neestmi, jist proti

nim vzbudil Bh i veliké ctnosti. Kde jsou

veliké híchy, jsou i ctnosti veliké a vzne-

šené, a skutky, jimž za podklad bývá
hluboká víra veliká a nezištná láska k

Bohu a bližnímu, jako bývá ve velikých

mstech. S takovým zjevem potkáváme se

hle, i v Liberci, tam kde život je velice

ilý, vše jen industrie a obchod, vše se

honí za hmotným prospchem a ziskem,

hle, tam zjev jest práv kesanský, do-

brovolné evangelické chudoby z lásky ku
Kristu.
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Liberec má jist as ku 30 000 obyva-
tel a vznik svj dkuje prý hlavn tomu,
že ped 100 lety Hradec Králové se stal

pevností, což tomuto mstu bylo pravým
neštstím ; nebo seven jsa v úzké zdi a

omezen na staré msto, jak druhdy bývalo
zaveno ve starých mstských zdích, ne-
mohl se šíiti. Pedmstí byla sboena i

kostely nkteré tu jsoucí a založena ped-
mstí na hodinu cesty vzdálí

i
tak povstaly

Kukleny, Nový Hradec, pedmstí slezské.

Ale prmysl a obchod, hlavn soukennický,

pesthoval se jinam a tu se ho chytili

Liberetí, nebo Liberec byl ješt ped sto

lety místem nepatrným. A a tu nemli
vody, le nepatrnou íku Nisu, kdež Hra-
dec má eky dv : nicmén pec se tu
prmysl soukennický udržel a co pára a
továrny, i znamenit rozvinul. eská pak
msta, kde druhdy kvetl prmysl souken
nický, jako: Hradec- Hrálovó, Rychnov
v Kralohradecku, odtud zvaný soukennický,

Polna, Pibislav, Humpolec, Tábor a jiná
— zanikla- Hradci uškodila pevnost a tato

zniila továrny.

Duchovní správa, t. j. kollatura Libe-
recká ítá 53.000 katolík, tedy tolik, jako
snad nkoliko biskupství v Itálii. Jak pak
by mohl v kollatue tak rozsáhlé staiti
jeden Cech pro poteby duchovní všech
Cech po veškeré kollatue roztroušených
a etn tu žijících? Nebo mimo msto
náleží k ní ješt mnoho vesnic ve vkolí
až po Ještd, a na druhé stran, t. na vý-
chod, až za horami Jizerskými, kamž v zi-

m, kde bývá mnoho snhu a kruté mrazy,
pšky se musí. Jest tu arcidkan a 4 ka-
plani ili kooperatoi ; mimo ty jest ovšem
v Liberci ješt nkoliko katechet.

Když jsme do Liberce pijeli, bylo
v nedli na veer; i šli jsme ješt projít

se mstem a podívat se kousek za msto,
bychom shlédli lépe krajinu a položení
msta. Tu hrnulo se lidstva z vní k ve-
eru ze zábavnic a hostinc venkovských,
kamž za krásného letního, nedlního od-
poledne pro zábavu si byli vyšli

Nejnižším údolím v mst protéká
Nisa, íka tu ješt nepatrná, tak erná a
špinavá, že zdá se býti spíše ingoustem,
než vodou ; co divu ? splachy a výkaly ze
všeho msta a továren do ní se svádjí
a inou

!

Co se smýšlení v mst a jmenovit
mstského zastupitelstva týe, jest ovšem
eské národnosti nepíznivé, nepátelské
a Cechm nedá a nepostoupí, le co musí.

Ale neškodí; takto nauí se echové, tím
více sebe a své národnosti si vážiti, i vše-

ho, eho pracn dobyti si musejí
;
jak slu-

žeb božích, tak školy, i svého jazyka, i

své víry a národnosti. Proto neteba malo-

myslnti, ale tím pevnji státi na postati

své, ale s rozvahou a rozmyslem. Nemže
zvítziti, kdo nebojuje; ale kdo pevn bo-

joval a nedal se zastrašiti, vytrval a pece
zvítzil; tomu ovšem potom vítzství tím

sladší jest. Ale jen moude a klidn; ne

kikem a boucharonstvím, ale mírností,

vytrvalou prací a úsilím ; ale vždy cestou

rovnou a poctivostí, v mezích zákona a na
zákonn pd.

Co se ostatních pamtností msta Li-

berce týe jsou asi tyto : Mimo dk. chrám
má ješt jiný, sv. kíže, od hrabte Frant.

Galíasa a jeho choti r. 1694 založený a

r. 1753 o 40 loket prodloužený s oltáními
obrazy od Drera a j. — Má nyní reálné

gymnasium, hlavní školu, opatrovnu, školu

tkalcovskou, školu nedlní, pro un. Mst-
ská radnice byla r."160l. Kateinou zEae-
dern, rozenou Slikovou, založena a zízena.

Mstské divadlo bylo r. 1820 cechem sou-

kennickým vystaveno. Mimo to má hu-

mánní ústavy : mstskou nemocnici, veliký

prostranný to dm za mstem s rozsáhlou

zahradou; pée o nemocné sveua tu mi
losrdným sestrám; dále sirotinec; špitál,

t. j. ústav pro zaopatení 12 starých osob

touž Kateinou z Raedern založený, pi
nm kostel Všech Svatých. Mimo to jsou

tu etné spolky dobroinné a jiné.

Vedle prmyslu, kterýž zastoupen jest

mnohými ; továrnami všeho druhu, jest v
Liberci též obchod velmi ilý

;
jest zde,

jak známo, i sídlo obchodní komory Libe-

recké. Zdejší trhy, výroní i týdenní ne-

jen vkolními obchodníky, ale i etnými
cizinci navštvovány bývají. Továrníci

pak, s cizinou stále ve spojení jsouce, zboží

své až do dalekých zemí prodávají.

Djiny msta jsou chud. R. 1266. (dle

Nau Slovn.) založena prý na míst tom
pevná hospoda ku penocování a odpoi-
nutí; nazýváno ji Liberkou, nm. prý
Habersbei g. Jak pojmenování ReichenbeTg

povstalo, žádný neví. E 1384 pipomíná
se zdejší farní kostel. R. 1421 poplenil a

vypálil Liberec Žižka a po nm Husité

ješt nkolikráte. R. 1577 povolil Rudolf
II. mstu dva trhy roni, znak dv vže
s korunovaným lvem a právo vaiti pivo

R. 1579 usadil se tam prý první souken
nik Urban Hofmann ar. 1605 zízena prý
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první barvírna. — V 16. století i Libe-
retí dali se pomásti novým uením Lu-
therovým a pilnuli ku protestantismu;
ve válce ticetileté pak utrpli velice ve-
likými platy a ranou morovou. R 1719
dáno mstu právo, mimo dva výroní trhy
na zboží, též dva ron na dobytek a mi-
mo to dva trhy týdn odbývati, jakož i

prodávati víno i koalku Vedle souken-
nictví zkvétalo i plátennictví a msto po-
alo se i obchodem zvelebovati. R. 1785
poítáno 500, r. 1785 na 600 soukenník;
plátno Liberecké šlo až do Turecka, Itá-
lie, Ameriky; ale teprv roku 1800 zízena
první továrna na sukno.

Pozdjšími asy zdokonalovalo se sou-
kennictvi) zvlášt v továrnách pihlíženo
k tomu, by s cizinou soutž držeti se mo-
hla; plátennictví pro množství a láci lá-

tek bavlnných utrplo velikou pohromu a
jest ovšem nyní nepatrné.

(Pokraování.)

Otec Arnold.

Kresba od Hanuše Vovsa.

Jako bych ho vidl ješt ped sebou !

Prostední, ponkud ku pedu nachýlená
postava v sešlé a místy juž zedrané íze,
velká hlava se sporým, dlouhým, bílým
vlasem a zapadlé, šedé oi pronikav zpod
hustého, šedého oboí vyzírající ; na vpadlé,
modrými žilkami protkané tvái spoine
mnohdy sladkobolný úsmv, mnohdy opt
jest zastena tato chmrami hnvu a špatn
tajené nevole.

A te zná juž rozmilý tená reka
skrovnikó mé kresby v pozdním jeho
stáí, jejíž prostinký dj hodlám ped zra-
kem jeho rozvinouti. —

Tichá ddinka Dolešín v Jizerském
pohoí dímala v náruí teplé letní noci.

V žádném ze zastených oken malých
domk a nuzných chatek nebylo zíti svtla,
jenom v poslední chatri, která jako by
se juž ku pádu chýlila, ješt svítili. Rí-
kali tam u „Kokos," také u „obrázku,"
ponvadž ve prelí nade okny bylo žlu-
tavou a ervenou hlinkou vymalováno
„boží oko" s dlouhými paprsky. V úzké
jizb, kde na jedné ze siln zaazených
a zernalých stn ve dlouhé železné skob
hoela smolná lou, sedly kolem hrubého
stolu na nízkých stolicích z jedlového
deva zrobených, ti osoby : tkadlec Rokos
se suchou, ustaranou tváí, na níž planul

horený rmnec a s hluboce zapadlým
okem beze všelikého lesku, po jeho boku
pomáhala jemu tkáti jeho manželka Anna,
vysoká to žena s písným výrazem v obli-

eji; na druhé stran stolu pekládal sob
jakousi báse z „P. Ovidii Nasonis carmina
selecta u piln asem do slovníku latinsko-

nmeckóho po ruce mu ležícímu nahlížeje,

jejich syn Theodor, jenž ml letos práv
jiti ze „syntaxe tt do „poesie " A neml
juž dlouho zstati v kruhu svých milých
a drahých, prázdniny chýlily se ku konci.

U kamen hrálo sob as sedmileté dvátko
Btuška v chatrném a místy záplatovaném
odvu s loutkou, kterou mu pedstavovalo
ponkud otesané devo zavinuté do cáru
barvy modravé a ozdobené eabinami, na
bílou nit navleenými.

Obraz bídy a nouze!
Život dotkl se dítek tchto drsnou ru-

kou. Btuška již od ty let pásávala husy
z celé vesnice, za to dostávala její matka
od majitel jich trochu té mouky, otrub

a krupice. Když pak pestal tento úad,
musilo dvátko pi prvním záblesku no-

vého dne s nší na zádech do les na
šišky a chrast choditi ; v zim pak drá-

vala peí. Krušná to práce ! Lopotný
život

!

Totéž konával z mládí Theodor, ale

již od útlého svého vku jevil nevšední
vlohy k uení se na pamt. Otec ve prázd-
ných chvílích, jichž bylo však bohužel
velice poídku, uil syna isti, psáti a po-

ítati. Theodor chápal všechno takm
hrav. Jednoho jarního odpoledne pišel
staiký pan fará z blízké osady do Do-
lešína na návštvu

;
ped vesnikou uvítalo

jej nkolik družiek, Theodor pednesl
uvítací e. Hoch zalíbil se kmetovi, jenž

ptal se po jeho rodinných pomrech a zv-
dl, že díve rodie Theodorovi bohati

byli, ale nezavinn o vše pišli.

Theodor byl tehdy devt rok stár.

Lidé již závidli Rokosovi, že pan fará
se tak o jeho syna zajímá. Ale ten se jen

na vše peptal a více nic; k veeru ode
jel nazpt dom a v brzku vše zase u-

tuchlo, na vše se zapomnlo. Bylo to tak

asi uprosted zimy, sníh ležel na loket

vysoko, když ped chatou Rokosovou za-

stavily se san a z nich vystoupil — pan
fará. Co tu bylo divení ve vesnici, kle-

vetáky si mohly nohy ubhat, aby zv-
dly, pro staeek zavítal k nej chudšímu
z osadník ! Ale všechno bylo marné

;
pro

pan fará byl u Rokos, o em tam ro-
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kovali a na em se usnesli, nikdo nezv-
dl. S píchodem jara docházel Theodor
do blízké osady k panu farái, jenž jal se
sám jeho vdomosti zdokonalovati, roz-
množovati a jej na studie pípravo vati.

Ke konci léta jel Theodor do Prahy,
kdež choditi ml do gymnasia. Á jak se
to vše stalo ? Vždyt Rokos na syna pla-
titi nemohl, vždy sám sotva sebe a svou
rodinu uživil! Ale náhoda i vlastn í-
zení Boží s lovkem asto velice divn
zahrává. Pan fará oblíbil sob hocha na
první pohled, byl velice zbožným a na-
daným; vložil tudíž jeho rodim na
srdce, že teba, aby Theodor šel na stu-
die, že nesmí v této zastrené vesnici za-
krnti a své vlohy, svj talent mocí udu-
siti, on sám že uvoluje se potebné peníze
na platiti. Mimo to i matka mla s The-
odorem tajné plány, on musel studovati a
pak — nechci a nesmím dj pedbíhati!

Ujednáno, vykonáno. Theodor šel na
studie do Prahy, kde Eokos ml sestru,

jíž patil kdesi na Pohoelci malý domek.
Ta ujala se svého blízkého píbuzného a
poskytla mu byt a trochu té stravy zdar-
ma .., Od tch dob uplynula tyi léta.
Theodor dlal svým rodim, svému sta-
ikému a vkem sehnutému otcovskému
píteli panu farái a své tet všechnu est.
Ve všem pedil nad své spolužáky, byl
povždy prvním.

Považoval jsem za nutné zmíniti se
o tomto všem pedchozím a nyní mohu
smle pikroiti ke vlastnímu vypravování.

Theodor tedy pekládal ímského kla-
sického básníka, Btuška si hrála zase
jednou po dlouhém ase a matka s otcem
tkali. Chvíli trvalo v sednice píšerné
ticho, rušené jen praskotem loue, rychlým
obracením list ve slovníku a vrením
kolovrak.

Náhle upustila Rákosová tkaninu a
upela na svého syna pronikav své
sivé oi.

„Theodore, nech již dnes práce, chci
ti nco vypravovati z mého a tvého ži-
vota a pak ti pokynutí dáti, do jakého
stavu vstoupiti máš. Myslím, že jako po-
slušný syn, uiníš mi po vli a dle toho
další bh svého života zaídíš."

Theodor udiven pohlédl na matku,
takovýmto divným tonem, v nmž se celá
sms cit zachvív^L, ješt k nmu nikdy
nemluvila. Ale uposlechl pání matina,
vstal, složil knihy a dal je na polici. Ro-
kos pestal tkáti, suše zakašlal, vše u-

klidil, pi všem tom však ani slvka ne-

promluvil. Uznával nadvládu své ženy.

Všichni se posadili, Theodor naproti matce,

Rokos po jejím boku podepev se lokty o

stl a ukryv hlavu do dlaní.

„Chudoba nebyla vždy bytem u nás,"

jala se vypravovati. „Mj otec byl boha-

tým sedlákem v Týništi a já jeho jedinou

dcerou. Když mi šlo na osmnáctý rok,

ucházeli se o mne ti mladíci. Jeden byl

syn hospodského z naší vesnice — tvj
otec, druhý syn kupce z Hoic a tetí

byl eledínem ve Lhot Skašov. Po dlou-

hém váhání, nechtlat jsem se ješt pro-

vdati, podala jsem ruku tvému otci, druzí

dva dostali košem. — Mezi tím zemel
mj otec, matku jsem ztratila za nedlouho
po svém narození. Mj muž ujal se správy
statku, Bh nám požehnal a my mohli se

považovati za nejštastnjší lidi na svt.
Jednou jsem šla na pouC do Varnbeic.
Tam jsem se vroucn modlila a zaslíbila

jsem tebe drahý Theodorku Pann Marii,

že Jí budeš ve stavu knžském sloužiti."

Theodor zbledl, toho však si nevší-

majíc pokraovala matka dále

:

Brzy na to nedostával se nám jeden

eledín. Otec tvj pijal do služby Víta,

eledína ze Skašovy Lhoty, jednoho z o-

nch nápadník. Domnívala jsem se o

nm, že plamen lásky jeko již udušen,

ale nebylo tomu bohužel tak. Vida, že já

po boku mého muže se šastnou cítím,

osnoval pomstu. ábelský plán se mu ú-

pln zdail. Bylo to ke konci léta, kdy
obilí jest již všechno doma. Byla nedle
a my všichni u našeho strýce v Lužanech
na „dožinkách. u Na statku zstala jen

stará služka a Vít.

Den pomsty Vítovy se piblížil —
on zapálil náš statek, který se vším, co v

nm se nalézalo až do základ vyhoel. 1

píroda mu byla nápomocna, v^ál prudký
vítr a štstí, že plamen nezachvátil i jiné

chalupy a domky. Na zachránní neho
nedalo se ani pornysliti. Když my pi-
šli dom, spatili jsme holé spáleništ.

Pojištného jsme nemli nic a tak jsme
se stali tém žebráky. Víta našli druhého
dne v lese na jedli obšeného. Z pohledu
na zkázu našeho majetku upadla jsem

v prudkou nemoc, ze kteréž jsem se ve dvou
msících pozdravila V brzku na to se na-

rodila dceruška Btuška. Aby lidé prstem
na nás neukazovali, odebrali jsme se sem
prodavše pole do Jizerského pohoí a

zde za skrovné peníze, jež nám z prodeje
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zstaly, tuto chatu jsme koupili. V Tý-
ništi pro nás štstí již více nekvetlo. Se-
znali jsme plnikou pravdu písloví „Cizí

boe lidem smích" a „V poteb pítele

poznati." Díívejší naši pátelé, kterým
jsme tolik dobrého uinili, vyhýbali se

nám, kde jen mohli, aby nám snad ním
pomoci nemusili. Zde se nám valn ne-

dailo. Otec tvj chopil se tkalcoviny, já
mu pomáhala. Ostatek ti znám. V brzku
pijdeš do „rhetoriky" a pak doufám, že

vstoupíš bu ke kapucínm neb františ-

kánm. Jest to páním mým i vlí tvého
otce."

Rokos siln zakašlal. „Nechci mu brá-

niti v niem. A volí si sám stav, jaký
jest snahám jeho pimen. Ale ..."

„Zaslíbila jsem t a ty máš. u ozvala se

znova matka.
Theodor vyslechl vše, zamyslil se a

neodpovdl. (Pokraování.)

Podobenství, paraboly a bajky.

x.

Otec sprost odný.

To bývá asto, že otec sám chodí co nej-

sprostji obleen, jen aby dtem tím spíše ži-

vot zachoval, jen aby je tím lépe zaopatil,

k tím vtší cti jim dopomohl. A vdné dti

tím mén se stydí za sprosté roucho otce svého,

tak je milujícího. —
I tím prokazují se kesanští pastýové

duchovní pravými otci osadník svých, že ko-

najíce vrn všecko, co duším jejich zpráv
sveným, dopomáhá k životu ctnostnému, spo-

kojenému, asné i vn šastnému, proto musí

snáseti mnohé potupy ; že musejí jako choditi

v rouše bláznovském, že mají poád pro se sv.

apoštolem volati k duchovním détem svým

:

„My blázni pro Krista, vy pak moudí v Kri-

stu
;
my mdlí, vy pak silní

;
vy slavní, my pak

opovrženi," I. Kor. 4, 10.

Marabut, básník marokanský.

Marabut, vyhlášený básník marokanský,
podal císai marokanskému báse složenou

k jeho pochvale. Císa za to mu poslal darem
nkolik bochník erného chleba. Básník, jenž

se byl nadál obdarování bohatjšího, pohrdl

chleby, rozdav je chudým. Ale jak nemile byl

zaražen, když se byl dozvdl, že v každém

bochníku bylo zadláno a zapeeno sto kus
dukát! Jak se pak zlobil sám na sebe, že se

dal tak ošiditi sprostým zevnitkem, že prvé

chleb nerozkrojil, že prvé nepodíval se hloub
do vnitku jejich! Jak byl tím všecek ne-

šasten! Ale tím šastnjší byli chudí, kteíž
chleby darované rádi pijali, kteíž si je celé

rozkrájeli, a kteíž tak pišli na zlato. —
Daleko byli bychom nešastnjší, kdyby-

chom se dali ošiditi s tím chlebem nám od

Boha s nebe daným (Jan 6), jenž jest Ježíš

Kristus se vším svým náboženstvím, zvlášt
svou pítomností v svátosti oltání. Ale s tímto

chlebem nebeským dávají se také nejspíše oši-

diti lidé pyšní. Pyšní jsiu ti, kteíž nábožen-

ství kesanské s jeho Spasitelem v chlév na-

rozeným a pak ukižovaným, s jeho eí jedno-

duchou, s jeho obyejnými zevnitními zname-
ními v svátostech, sjeho nepatrnými zpsobami
chleba a vína v svátosti oltání, pokládají za

píliš sprosté, než aby již naped mli za hodné,

hloub vniknouti v nitro jeho svým o nm si

rozjímáním, svým zachováváním jeho pravidel,

svým užíváním jeho svátosti. Pyšní jsou ti,

kteíž dávajíce se klamati sprostým zevnitkem
opovrhují náboženstvím Ježíše Krista. Ale tím

dychtivji je pijímají všickni chudí duchem,

všickni pokorní, všickni, kteíž laní po spra-

vedlnosti. Ti, že po niemž tak nelaní a ne-

touží, le aby s Bohem byli smíeni, aby byli

osvobozeni od hích svých, aby byli spra-

vedliví, aby byli vn spaseni, ím vrnji a

horlivji se oddávají všemu náboženství Kri-

stovu, ím hloub v n se pohižují i svým roz-

umem i se svou vlí i se svým srdcem, i se svým

životem, tím více v nm nalézají jen samé

zlato, jen samou pravdu, jen samou lásku, jen

samý pokoj, jen samé spasení. Vyplují se na

nich slova Pán: „Chválím Tebe, Ote, Pane

nebe a zem, že jsi skryl tyto vci ped mou-

drými a opatrnými a zjevils je malikým. u Luk.

10, 21. A pyšní mají pak pro na sebe naí-

kati shledávajíce, jak sami jsou nešastni bez

náboženství Kristova, a jak s tímto nábožen-

stvím šastni jsou chudí duchem.

Sloup oblakový.

Sloup oblakový, jenž ukazoval lidu isracl-

skému cestu do zem zaslíbené, a jenž ped
moem rudým se postavil mezi Egyptské a mezi

Israelské, byl s jedné strany, totiž se strany

k Egyptským tmavý, a s druhé strany, totiž

se strany k Israelským svtlý. —
Takový oblakový sloup jest víra kesan-

ská, ukazující nám cestu do vlasti nebeské. Ze
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strany svých tajemství obmezenému rozumu lid-

skému nepochopitelných jest tmavá; ale hledí-

me-li k samé osob Ježíše Krista, k jeho pravdo-

mluvnosti, k jeho svatosti, k jeho mocnosti,

k jeho lásce obtivé; hiedíme-li k té podivu-

hodné moci, kterouž víra jeho po všem svt
se rozšíila, kterouž napravuje híšné lidi ; hle-

díme-li k té lásce, kterouž dýše, kterouž rodí

v tvrdých srdcích lidských — z té strany se

nám ukazuje víra kesanská všecka svtlá. Ale

v tom máme spolu odpov na otázku, komu
se ukazuje víra kesanská tmavá a komu svtlá.

Ukazuje se tmavá zlým, a svtlá dobrým, jako

sloup oblakový ukazoval se tmavý Egyptským
a svtlý lsraelským.

Rže okované na šípkách v zahrad
a mimo zahradu.

Mladý Kvtomil pišed do panské zahrady
nemohl dost se obdivovati pekrásným plným
ržím vlastn ržovým, erveným, bílým i žlu-

tým, jimiž byly osypány košaté koruny sedící

na pních nízkých i vysokých. A tím více se

divil, když mu pívtivý zahradník vykládal, že

všecky pn nejsou, le samé sprosté šípky,

kteréž byly pesazeny do zahrady, že na ty

sprosté šípky byla vštípena oka z rží vzác-

ných, a z tch oek že vzrostly takové koše
ržové.

To slyše jinoch ohnivý po niemž tak ne-

zatoužil, než aby se také nauil rže na šípky
okovati. Tomu ho rád nauil spanilomyslný
pstitel sliných kvtin. A jak byl Kvétorril
šasten zkusiv sebe, jak již sám dovede divo-
kým šípkm zdárn vsazovati pupeny ržové

!

Všecek opojen novou umlostí svou zvolal: „A
na potebuji teprv šípky pesazovali k oko-
vání do zvláštní zahrady ? Budu okovati šípky
všude, kdež se mi jaké namanou : v hájích, na
stráních, u cest, na mezích." A opaten hojn
oky ržovými z panské zahrady darovanými
šmejdil všude po hájích, po stráních, po cestách,

^
po mezích; a kde jaký šípek nalezl, ten hned
okoval. Pi tom poád již naped si vyobra-

k

zoval, co již po roce, co po dvou, po tech
letech bude všude krásných, vzácných rží, co
bude všude líbezné vn, jak okrášlená bude
všecka krajina. Po celou zimu nemohl se ani
dokati, až pijde léto. A jak mile pišlo Boží
léto, co nejdíve vydal se na prohlídku, jak se

;

daí ržím všude na šípkách vštípeným. Ale
k jak velké mrzutosti své vidl se všude skla-
mána. Jen z málokterého oka vštípeného vy-
razil štípek ržový, a ten ješt vyhlížel všecek
mdlý a zakrnlý; z vtší ástky všecka oka

byla nalezená mrtvá, zaschlá. A teprv po dvou,

po tech letech nebylo nikde v hájích, na strá-

ních, u cest, na mezích po ržích ušlechtných

ani památky. Na Kvtomil zapomnl? Zapo-

mnélt, že z šípkových pnu a koen nepe-
stanou poád vyrážeti pirozené pruty šípkové,

ty táhnouce samy všecku sílu z kmene svého,

že musejí umoiti štípek ržový na nm vsa-

zený, ty divoké pruty a vlky že bude potebí

poád ulamovati a uezávati, dále že jest po*

tebí citlivá oka ržová a citlivé štípky ržové

dobe proti zim opatiti, to všecko že není

možné, le v ádn zízené zahrad. —
A když pak Kvtomil, jenž nebyl i bez

dobrého ducha kesanského, se sešel s duchov-

ním otcem a pítelem svým, trpce si mu poža-

loval jak se mu nezdail dobe mínný pokus

jeho o okování rží na šípkách mimo zahradu,

a on se proto nadarmo naplahoil. Ale ten ho

tak upokojil a potšil: „Ne, synu milý! nepla-

hoil jsi se nadarmo. Odtu mžeš býti mou-

dejší. Víš-li, co jsou ty sprosté divoké šípky ?

— Ty jsme my lidé se svou híchem pokaže-

nou pirozeností. A co že jest ržové vštípení ?

To jest víra v Pána a Spasitele našeho Ježíše

Krista, kteráž byla v nás vštípena ktem sv.

A jest nám se diviti kráse, velikosti a vni
tch ctností, jež vydává božská víra kesanská,
vštípená na planém šípku pirozenosti lidské.

Ne nadarmo praví sv. apoštol o vrných ke-
sanech: „Jsme Kristová dobrá vn." Ale

z pirozenosti lidské, híchem zdivoilé nepe
stávají poád vyrážeti divoké vlky zlých ná-

klonností. A ty pak vzrostše v náruživosti, jak

lehce mohou zase umoiti to Boží vštípení u -

šlechtilých ctností Kristových. Ty tedy poád
musejí se hubili. A jak mohou také nebeskému

vštípení hodnosti kesanské škoditi mrazy zlých

eí a píklad svta! Jak proto kesan spra-

vedlivý musí poád co nejbedlivji se chrániti

a opatrovati ! Ale to všecko mže se dobe
daiti jen v té zahrad, kteráž jest církev ka-

tolická. Jen zde vším co slyšíme, všemi svá-

tostmi, všemi službami Božími, všemi asy sva-

tými a kajícími býváme tak vedeni a posilováni,

abychom záhy zpozorovali každý výstelek zlé

náklonnosti z nedobré pirozené povahy naší

vyhánjící, abychom se ho hned zbavili, a aby-

chom odolávali i všem zevnitním bouím pro-

tivným. Chtjíté nkteí mimo zahradu církvi

katolické štépovati v duše lidské víru kesan-
skou pvodn od téže církve pijatou ; ale z to-

hoto štípení vycházející hodnos kesanská ni-

kdy tak nerozkveta, a brzy schází a hyne."

„Tedy jen v zahrad" zvolal Kvtomil vše-

cek upokojen, „chci na šípkách rže pstovati.
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A chci vždy zstati v církvi katolické, abych

zde ješté více na sob pstoval všecku kesan-

skou spravedlnost."

Kvítí mezi kovím.

Kovitý hájek rozprostírající se po stráni

skrýval v houšti koví svého rozmanité ozdobné

a vonné kvítí. Ale kvítí neslo to tžce, že

se svou krásou a vní tak poád jest skryto a

neznámo. Kdykoliv spatilo hospodáe, pána há-

jeku, an z kovin vysekává suchý chrást
;

po-

každé na ném tak škemralo : „Prosíme t, ote

dobrý, posekej a prokopej hájekem cestiku,

aby lidé tudy chodíce nás vidli a se obdivo-

vali kráse a vni naší." Dobrák hospodá ne-

mohl konené oslyšeti tak stále škemrajícího

kvítí. Prosekal a upravil prostedkem háje

svtlou a pohodlnou pšinu. A již lidé malí i

velcí vesele po ní chodili mezi kvítím z jedné

i z druhé strany skvlou barvitostí svou se

blýskajícím a líbeznou vní svou zarážejícím.

Procházeje se jedenkráte pán hájeku sám po

nové stezce své tázal se kvtin po obojí stran

se mu ukazujících : „Jak pak jste te spoko-

jeny? Jak se vám te vede?" „Ach!" všecky

jednohlasn žalovaly, „zle se nám vede. Lidé

nás sice chválí pro krásu a vni naši ; ale také

nás až hanba trbají a škubají. Jaký jsme prvé

mly pokoj !

u „Takový" zvolal soused zkušený,

„bývá osud všech ctižádostivých, že ím více

chtjí se honositi a vynášeti, že pak tím více

bývají trháni všelikou pomluvou."

Karel Otman.

Co to as?

V srdci mém divn, divn se dje,

jak by tam padl jásot a ples,

jako když vdechne vni v n les

a jaia kouzla zefýr tam svje.

Jako když jarní veer v kraj spje,

na nebi aster stíbrných sms,
sn andl tiše zvolna se snes,

nad krajem spícím kídloma chvje.

Co se as dje ? ptají se ústa

;

všichni mn praví: láska tak vzrstá.

Láska ? — Ba k Tob, Matiko Boží,

v nm puí! — tebas trní a hloží

na hlavu moji u vínek splétá,

nedám jí za vše klenoty svta.

Xaver Dvoák.

DOPIS.
Z Dolní Krupé.

(Pastorální konference.)

(Dokon.) Ad b) : Horlivos innosti knž-
ské vztahujž se nejprvé na školní dítky; tot

budoucí kolatura. A protož dej si najm zále-

žeti, pipravuješ-li mládež k sv. zpovdi a sv.

pijímání. První sv. pijímání dítek bu úchvat-

nou slavností kommunikantm i rodim. Do-
splým konej kázaní a kr. cviení po svdomité
píprav a s nadšením

;
pobyt ve zpovdnici

nebu tobé horlivý brate nikdy obtížným. Ne-

mocným vnuj všelikou pei. Poádej obas
zvláštní církevní slavnosti

;
pozvi nkdy slovut-

ného cizího kazatele
;

odhodlej ^e a uchystej

lidu hody duchovní — sv. missie. Pozornosti

tvé nesmí takéž ujiti, jaké asopisy a jaké

knihy tou lidé ve farnosti. Tištná jedovatina

— a tou jest ^národ zaplaven — otráví jich

více, než-li ty slovem Božím uzdravíš. — Ad c)

Sem náleží nejprvé správné, dle rubrik až do

podrobná pesné a dstojné vykonávání jedno-

tlivých církevních obad, mezi nimiž ovšem

nejsv. obét zaujímá první místo. Nesmírná cena

této již pak sama vyžaduje skvlou istotu ce-

lého domu Božího, slušnou úpravu obadného
roucha, kostelního prádla, nádobí atd. Horlivý

knz mj zení i k osobám služebným svého

kostela (kostelník, ministranti), aby za zády

tvými nebyli lidu ku pohoršení. Posléze neza-

nedbávej domácího studia. — Nyní žehrá vys.

dst. konsist. p. rada na ty pavuiny, prach a

smetí, jenž tu a onde hyzdí kostely a vzpomíná

onoho bavorského beneficiata, jenž za pl roku

píbytek svj v nové fae vyzdobil nádhernou

úpravou chrámu P. zcela zanedbav ; a proto

visitující biskup ráil jemu pochválit nádherný

byt: „tak te se p. farái pesthujte zase na

pl leta do kostela." Sapienti sat. V ím,
vypravuje vys. d p. pedseda z vlastního ná-

zoru, v Mnichov a jinde v Nmecku a v nej-

vtších kostelích všecko se „jen leskne." Kde
jinak nelze docíliti istoty kosteluího prádla,

pevezmi je sám beneficiat. Po tchto praktic-

kých pokynech pidává nkterá attributa sv.

horlivosti na p., aby byla zmužilá i pokorná,

vytrvalá i opatrná, trplivá i nezištná. — Na-

potom uvádí vel. dp. viká pítomným na pa-

m, že záhodno, kde toho lze, do matrik za-

znamenati i píslušnost dotyných osob, najm
cizích, sthovaných, koujících a p. ; dále o-

hlašuje pronešené mínní finanní prokurátory,

že uitelm druhdy k užívání propjená pole

zádušní byla za kostelní službu propjována —
že beneficiat neplatí dan equivalentní ze svého



farního obydlí — že osadníci posud nejsou o-

právnni dávati njaké votum v píin záduš-

ního jmní — že sv. Otec, jakž poslední íslo

„asopisu pro katol. duchov." ohlašuje, dispen-

suje copulam incestuosam pi manželských pe-

kážkách píbuzenství, švagrovství a p. — potom

upozoruje všech na nejnovjší naízení finan.

ministerstva, že toliko veejným úadm smí

vydávány býti nekolkované výtahy z matrik —
že církevní úady a obecní nejsou oprávnny

vzájemn bezplatnou korrespondenci vésti; na

to vyzývá pp. beneficiaty, aby v as žádali o

prodloužení mešních redukcí a mnohé jiné

ješt dává praktické pokyny svému vikai iatuí-

mu duchovenstvu. — Konen došlo k ped-
mtu asovému, k tak zvaným „piznáním." A
tu teprvé nasta.a vel. d. p. vikái nová a ú-

navná práce, aby dkladn, srozumiteln i ná-

zorn dle pinesených s sebou rozmanitých for-

mulá pouil každého zvláš, kterak celé pi-

znání sestaviti, kam kterou položku vepsati,

kde jednotlivé pílohy a od koho stvrzení jich

vyhledávati má. Nad míru hluná i veselá roz-

prava o této pro mnohého velmi složité úloze

protáhla se až k 1. h. s poledne. Posléze u-

jednáno ješt, že budoucí schze odbývati se

bude — dá-li Pán Bh na fae Píbramské a

konference ukonena píslušnou modlitbou.

K. K.

KRONIKA.

Z Prahy. J. kn. Milost nejd. p. arci-

biskup ráil se v úterý dne 20. t. m. navrátiti

z Vídn, naež ve stedu sloužil v 6 ho i. mši

sv. v klášterním kostele u Voršilek, ve tvrtek

poctil o pl 6. hod. svou návštvou kn. are.

seminá a zítra slouží o 8 hod. ráno mši sv.

u sv. Rafaela v ústavu slepc.

*—* Pobožnost 40»hodinpá koná se do

26. íjna u Voršilek, od 27.—31. t. m. na
Strahov a od 1.—5. listopadu u svatého Kle-

menta.

*—
* Jubileum. Z íma se zvstuje, že

jeho Svatost papež Lev XIII., chtje oproti mi-
moádným pomrm nynjším užiti také mimo-

t

ádných prostedk, pro budoucí rok udliti

chce také mimoádné jubileum.

*— * Pronásledováni kesan. Bohužel

v se opt oznamuje nové pronásledování ke-
• stan v Ciu, kde jich skoro 20000 a mezi

I nimi 300 klášterních sester bylo povraždno,

i

V Anarau, jak katolické listy oznamují, bylo

1 v msíci ervenci rozsekáno v pravém smyslu

|
slova 24.0C0 kesanv.
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Tedy z tch 1445 millionv, za které Syn Boží
krev svoji vylil, piznává se sotva 212 milli-

onv k Církvi pravé. Pipoítáme-li k tmto
ješt tch j 23,800.000, kteí k rozliným ke-
sanským sektám náležejí a 83,8 10.000 rozkol-

uických kesanv mezi Rusy a eky, nedo-
staneme víc než 410,700.000 lidí, kteí Ježíše

Krista za pravého svého Boha a Vykupitele

uznávají, a toto v 19. století pozdji kdy Boho-
lovk na Golgot za všecky lidi zemel. Však
ale kolik ješt asi z tchto 419,700.000, vzdor
svému kesanskému jménu, úpln utratili víru

kesanskou. — Ohromný poet ostatních lidí,

víc než tisíc millionv duší, které pedce všecky

k obrazu Božímu stvoeny jsou, klaní se mo-
dlám aneb aspo neklaní se pravému Bohu
tak, jak On to chce a jak klant se mu musíme.

*—* Obnovený chrám P. sv. Mikuláše

V Turnov byl v nedli dne 18. íjna slav-

nostním zpsobem vysvcen. V sobotu o 5. hod.

odpol. byl nejdst. p. biskup Emanuel Jan
Schoebl u slavnostní brány na námstí od spolk
a korporac uvítán, naež v prvodu se bral do
chrámu P. Mariánského. Pi prvodu nejd. p.

svtitele z chrámu Panny Marie do bytu na

dkanství bylo msto osvtleno. Veer uspo-

ádal zpvácký spolek zastaveniko J. b. Mi-
losti. V nedli byla o pl 7. hod. ranuí v chrá-

mu Panny Marie slavnostní e, pak se pe-
nesly ostatky v prvodu z chrámu Mariánského
k sv. Mikuláši, naež následovaly obady že-

hnání a svcení, pontif. mše se slavným „Te
Deum" a ve 4. hod. odpol. nešpory. Hlavní

zásluhu o opravu získal si vedle komitétu veled.

p. dkan Turnovský J. Svoboda, který píklad-
nou horlivostí staral se o okrasu domu Božího
a nejen ze svého znanou ástí k oprav pi-
spl, ale také v komitétu pro obnovení chrá-

mu P. sv. Mikuláše velmi inným byl.

JLiterární oznamovatel.
*— * „asopisu katol. duchov. u ís. 8. ro.

XXVI. vykazuje tento obsah : Synoda diecése

Labudské v Mariboru 1883. Kritika moderního

atomismu. Zanášení vlastnictví inkorporovaných

far do knih pozemkových. Spencerova svtská

mravouka. Kesanství a otroctví. — Kronika:

Vykonávání církevní pravomoci v záležitostech

manželských. Užívání zvon chrámových dle

nového státního zákona francouzského. Oddavky
v den nedlní neb svátení. Vyznamenání cír-

kevní bez pivolení píslušného biskupa nikomu

udlováno nebudiž. O pobytu cizozemských e-
holník v Rakousku a jich svcení knžském.
Poet svící oltáních. — Literární oznamovatel

pojednává o sedmnácteru spisech.

*—
* „Ddictví Malikých" vydalo a ro-

zesýlá letos na oslavu tisícnice blahoslaveného
úmrtí sv. Methodje „Píbhy svatých patron
eských" které mládeži a její roJim vypra-

vuje Jan Tyka, uitel v eské Tebové. Jest

to krásný jubilejní podíl se 4 barvotiskovými

a 13 cinkografickými obrázky. Pejeme si, aby
tímto podílem úcta našich sv. patron se osv-
žila a láska k vlasti naší vzrostla. Ddictví pak
malikých pejeme, aby ješt hojnjší mrou
mezi všechny tídy eského obecenstva vnikalo.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

Ustanoveni jsou

:

P. Isidor Griiner, knz . praem. v Teplé, za

admin. fary v Habrových Kladrubech (Ha-
bakladrau)

;

p. Jan Zindl, far. v Píbuzi (Fruhbuss), za

far. v Jindic hovících (Heinrichsgrun)

;

p. Ant. Zajíe"
'
,

kapl. Jindichovický, za admin.

v Píbuzi;

P. Cyill Kanra, admin. u sv. Markéty v Bev-
nov, za zatím, admin. fary v Poáplích

;

P. Bonifác Holub, koop. v Metlianech, za zat.

admin. v Bevnové

;

p. Konst. Winter, far. Velichovský (Welchau),

za far. v Sedlci (Zettlitz);

p. Jan Královec, diec. Budjovický, za zatím,

katech, na msC. škol díví na Kladn

;

p. Karel Gótz, lokalista v Stuhlseiffenu, za

zat. kuráta fary v Lungenbrucku v hrabství

Kladském.

Uprázdnná místa:

Pibuz (Fruhbuss), fara patr. p. Ervíua hrab.

z Nostic Rhinek, od 9. íjna 1885;

Velichov, fara patr. p. Jos. svob. pána z Lósch-

ner, od 16. íjna 1885.

V biskupství Kráíové-Hradeckém.
Vyznamenáni jsou

:

p. Jan Cisa, far. v Kališti, a

p. Jos. Kudrná, far. v Lukové, obdrželi expo-

sit. canon.

;

p. Jos. Pekárek, far. v Hroch. Týnci, a

p. Tom. Stebský, far. v Mikulovicích, jme-

nováni vik. sekretái.

. Ustanoveni jsou

:

p. Jan ehák, kapl. Dobrušský, za koop. v

Opon

;

p. Ludvík Souek, kapl. Mezíský, za kapl.

v Dobrušce

;

p. Jos. eovský, kapl. v Sadské, za kapl. do

Mezíe;
p. Ferd. Zajíek, kapl., za admiu. v Sadské;

p. Jos. Janda, kapl., za admin. v Miletín

;

p. Jos. Flesar, neom., za kapl. v Tebechovicích
;

p. Vojt. Jelínek, neom., za koop. v Pedhradí

;

p. Al. Pemkl, neom., za kapl. v Hemani.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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jímá.

Jednotlivá óísla

se neprodávají

„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné éiní národy". (Písl. XIV, 34.)

R e
na nedli I. adventní

Budou znamení na slunci a

na msíci i na hvzdách.
Luk. 21, 25.

Obdivuhodný to výrok, jejž jste j. dr.

práv byli slyšeli kterým Pán Ježíš ped-
povídal jedno ze znamení nastávajícího

soudu Božího ped ukonením svta, kte-

réžto ukonení nebude ovšem zniením,
nýbrž jeho petvoením a uvedením v jiný,

nynjšího svta ješt dokonalejší ád.
Jak naše vrouka o této záležitosti

svtové soudí, za vc vám zcela známou
pedpokládám; byla vám v tak

v
zvané

eschatologii dostaten vyložena. Ze pak
mi v tchto nedlních úvahách jde vždy
0 shodu i o souhlas vdy náboženské
s vdami svtskými, zejména s pírodními
ptám se, co lze o koneném nynjšího
ádu svtos^ého promnní i petvoeH
íci ze stanoviska vd pírodních?

Hvzdozpyt, geologie a jiné vdy p
rodní nedovedou stanovití, jak as a p
stor poátek vzaly ; nevretí badatelé oc

tají se pi otázce té na hranici duchu lil

skérau nepístupné, kteroužto hranici vá

týž duch — aniž by v labyrint bludu
padl — s blaženým uspokojením pekro-
uje, uznává-li za pravdu nauku, již hlásá

první verš Písma svatého : „Na poátku
stvoil Bh nebe a zemi."

Otázka o asnosti a tudíž i o kone-
nosti všehomíru souvisí úzce s otázkou o

vývoji a promnách hmotného svta. Od
pov na otázku o vývoji hmoty a její

bhem asu promnách, objasní ponkud
1 pomr vdy k nauce o konci svta, ze-

jména pak k výroku Pán: „Budou zna-

mení na slunci a na msíci i na hvzdách,
a na zemi soužení národ pro boui mo-
ského hluku a vlnobití, tak že schnouti

budou lidé pro strach a oekávání tch
vcí, kteréž pijdou na všecken svt;
nebo moci nebeské budou se hýbati ..."
ímž veliké pevraty ve pírod a lov-
enstvu se pedpovídají. —

Co o vývoji hmoty pírodozpyt po-

dává, jsou jen nejisté hypothese, vždy
novým domnnkám i stupující. Nejedni
uenci, jinak výtení, domnnky ty své za

pravdy nepochybné vydávali, žádajíce by
jim jako neomylným dogmatm víra se

piložila; což ovšem pravého uence ne-

dstojno. Tak to jmenovit inil Buffon,

jehož vývoj zem a libovolný letopoet
jednotlivých period vývoje toho skuten
po dlouhý as za vci zcela nepochybné,
za irou pravdu jsou považovány. Nejinak
se dlo s hypothesou Laplawovou, která

; do nejnovjších as ve všech svých
ústech za neklamnou pokládána byvši,

yní už také mnoho odprc nalézá, kteí
ravý opak toho tvrdí, co Laplace, že to-

ž zem pvodn nebyla koule žhavá,

ýbrž velmi studená, z malých prášk
ložená. Jisto jest, že se uencm, kteí
pvodním stavu i dalším vývoji svta

ivažují, nahromaují obtíže a nesnáze tou

nrou, že jen hypothesami lze temno d-
|v tchto nejisté vysvtliti. V jednom
toliko lánku zdají se všickni uenci sho-

dovati se, totiž v tomto: Pvodn sklá-

dala se zem ze hmoty podajné, byt i ne
tekuté, jinak by nebyly mohly ani poly
otáením se sploštiti, ani krajiny na rov-
níku se zvýšiti. To však platí toliko o

zaátcích zem naší
;
jinak bylo této matce

31
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naší ješt mnoho ohromných pevrat a

promn podstoupiti, nežli nynjší tváno-
sti nabyla.

Nejprve byla souostrovím, z nhož
vždy vtší a vtší pevniny a vždy jiné a

jiné vyšší hory se vyvinovaly, až souasná
podoba zem se dovršila. Epochy vývoje
zemského naznaují se nejlépe postupem
hor, jak jej geologická díla novjší ped-
stavují. I vybízím vás j. dr., abyste i této

vd vnovali náležitou péi a píli.

Tedy i zem naše jako vbec vše po-

míjející prodlala historii vývoje a dosud
tak iní a initi bude, dokud všemohut-
nos Nej vyššího rozvoj svta ku konené-
mu cíli nepivede. Co tedy Pán o pe-
vratech na zemi jednou nastati majících
pedpovdl, proti tomu ze stanoviska pí-
rodní vdy nejen nic namítati nelze, nýbrž
vda pírodní proroctví Pán jaksi nám
vysvtluje, jeho vyplnní jaksi anticipujíc.

Není-ii však to, co vda o pvodu a vý-
voji zem pedkládá, než jen pouhou do-

mnnkou, tož co o prvém stavu soustavy
slunené a její dálším vývoji z astrono-

mie se dovídáme, zní ješt podmínnji,
neuritji, nejistji, pochybnji. Budiž zde
toliko o jedné takovéto hypothese zmí-
nno. Proslulý francouzský astronom Faye
má za to, že slunce bylo prvotn koulí
mlhovou, která ani intensivnno svtla ani
tepla nevyzaovala, nicmén však pedce
nesmírnou teplotu mla; nebo v této první
period slunce našeho spojily prý selátky
v prostoe rozptýlené kolem jednoho stedu,
což mlo v záptí teplo, a sice tak veliké,

že hmota místn nahromadná, ani s mo-
lekuly (spojení nkoliv prvk i atom)
slouiti se nemohla. Teprv ve druhé pe-
riod pešla prý prvotná úplná dissociace

(rozpojení) atom v plynové jich spojení
i v molekuly. — Až posud jest prý slunce
v tomto stavu a vyzauje pemnoho tepla

a nepolarisovanóho svtla, kteréž co bez-
prostedné ve všech polohách se odráží a
láme. Nesmírná zásoba tepla ve slunci na-
hromadná, vystauje prý pro neuritý
poet rnillion let k zachování nynjšího
stavu, a akoli zásoba ta se ustavin
ztenuje, bývá prý pece ztráta tepla na
povrchu nahražována proudy, vzhru a
dol se beroucími, jimiž i skvrny na slunci

vznikají.

Až zásoba tepla i pro tento nynjší
plynový stav slunce vyerpána bude, pak
nastoupí prý na jeho míst v period tetí

stav tekutosti, v nmž slunce vždy více

bude hustnouti, až se konen pevným
tlesem stane. I v tomto stavu bude prý
slunce ješt dlouho vyzáovati svtlo a
teplo. Ale svtlo od okraj slunených
šikmo k zemi padající, už prý bude svt-
lem polarisovaným (kteréž jsouc odražené
a lomené, jen v jistých polohách se odráží
a láme, majíc na rozliných stranách roz-

liné vlastnosti) ; bude pak prý tohoto
svtla více a více ubývati, až naposledy
bude i slunce temným tlesem svtovým.
A co potom?

Soustava naše slunení zapadne v noc,

život organický na zemi naší vezme ko-

nec! -7 Stává-li pak už takových temných
soustav? Zdali nové rozptýlení a petvo-
ení hmoty jejich možno? Na to jako vbec
na každou poslední otázku zstává nám
vda svtská odpov dlužna; tu mluví
víra a náboženství.

Výsledek všeho vdeckého bádání co

do trvání nynjší soustav}7 slunení lze

takto V3gáditi : Konené zrušení aneb ale-

spo promnní nynjšího podivuhodného
zaízení soustavy slunení mže, rovnž
tak, jako jeho dosavádní a i do budoucna
snad na miliony let zdánliv pojištné za-

chování v neznámém nám úradku Toho
obsaženo býti, ped nímž tisícové vk
jen okamžením jsou. Jako zem naše o-

hromným podléhala promnám a pevra-
tm, tak podobn i na nebi se dlo a bez-

pochyby dosud dje a i dále díti se bude.

Hlavním znakem pírody jest náchylnost

ku zmování všeho, i toho, co zdá se

míti pee nejdelšího trvání vtištnu. Dle

tohoto zákona spravuje se i celá soustava

slunení; tlesa nebeská jen proto zdají

se nám tak veliká a trvalá, že mi malí

jsme a rychle se mníme.
Celý systém planetový porovnáme li

jej s ostatním svtem, jest jen nepatrnou

tekou ve všemíru. Známe hvzdy, jejichžto

barva a jasnost se periodicky mní; jiné

hvzdy plppolavše zrakm lidským, po

delší as jasným plamenem, náhle naprosto

zmizely. Jaké ohromné, mimoádné zmny
musily se na tchto velikých tlesech u-

dati, že v tak nesmírné vzdálenosti ješt
nám takové divadlo skytají?

Nebe i zem pominou, dí Kristus Pán !

Jakmile které stvoení dosáhlo svého u-

rení opouští djišt, aby svým nástupcm
místa opuštného ponechalo. Obraz naro-

zení a umírání, jenž nás zde na zemi ob-

kliuje, vyskytuje se všady v nedomrných
prostorách všehomíru. Cokoli vzalo po-
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átek, musí dle vných zákon pírody
bhem as také konec míti. Všecko, co-

koli tlem, a tudíž smrtolno, kráí vstíc
svému rozpadnutí, od nhož žádnou silou

uchránno býti nemže. Jako na vrcholích

hor našich a ve propastech zem zkame-
nliny a zbytkové zvíat i bylin z dávno-
vkosti rozptýleni leží : tak budou kdysi
zetleló zíceniny velkolepé budovy nebe-
ské nad námi se pnoucí, v prostoe sv-
tové rozptýleny ležeti Slunce toto shasne
a nesíslné hvzdy nebes zajdou a na je-

jich míst jiné se pozvednou, které však
zase odkvetnuvše spadnou jako švadle listy,

s nimiž si hrají vtrové. Jeden toliko, je-

hož žádné jméno nevysloví, stojí vysoko
a bez promny nad tímto svtv oceánem,
jenž u podnoží jeho trnu se vlní; On
jediný nezná žádné promny, žádné veli-

kosti krom sebe a On, ped nímž smrt
jednoho celého svta tolik jest jako smr
jepice, jediný ze všeho, co bylo a bude,
zstane nepromnn a v pravd vný.

Tenf jest j. dr. vdecký výklad slov

dnešního evangelia: „Budou znamení na
slunci a na msíci i na hvzdách a na
zemi soužení národ pro boui moského
hluku a vlnobití, takže schnouti budou
lidé pro strach a oekávání tch vcí,
kteréž pijdou na všecken svt ; nebo moci
nebeské budou se hýbati." Výklad tento
o vývoji a promnách svtových jakož
dokazuje pehrozný nerozum lidí, hmotu
zbožujících a zvujících, tak uaplnuje
nás nejhlubší úctou k velebnosti božské a
uvádí nás blíže a pipravuje k pochopení
nauky o pvodu a pevznešenóm cíli lo-
vka, o kterýchžto pravdách jindy po-
jednáme.

Rozumjte prosím, nejmilejší! — roz-
umjte dstojnosti duše nesmrtelné k o-

brazu a podobenství Božímu stvoené.
Málo menšího duch nebeských uinil Bh
lovka — slávou a ctí korunoval jej a
všecku hmotu podídil rozumnému duchu
jeho. Jak dobrotivý k nám lidem jesti€

otec nebeský !

Co jest lovk, že jsi na nho, vný
Bože, pamtliv, že jsi jej navštívil v chu-
dobné zpsob, a dosud navštvuješ zvlášt
ve svátosti pesvaté, hledaje ho kdykoli

Rok církevní, nová to lhta pípravy
na vnosf, otvírá se ped vámi, chrate
se j. dr. po celou tu dobu všeliké mravní
úhony, konejte bedliv všecky své povin-

nosti, nezanedbávejte své ranní a veerní
pobožnosti, picházejte vždy ochotn a
piln k spoleným službám Božím, dávejte
dstojným svým na svatých místech a pí
posvátných výkonech chováním na jevo,

že opravdu vzdláni jste, že víte, aneb
alespo tušíte, kdo že Bh jest a ím mu
povinen rozumný tvor, lidský duch. Držme
se vrn seslaného nám od Boha nebeské-
ho vdce, jenž pravil : „Kdo slova má zná
a zachovává, má život vný u a který
v dnešním evangeliu dí: „Nebe a zem
pominou, ale slova má nepominou." Rov-
nž i ten, kdo je pojal v srdce, v mysl i

vli svou, nepomine, nezahyne na vky.
Amen.

Z legend pravku.
Sit luxl

„I ekl Bh: Bu svtlo!
A uinno jest svtlo.

Genes. kap. I. v. 3.

Tma! v nekonenost pnou se kídla její,

jež dsn tak se nad vesmírem chvjí,

kam oko hledne tma jen tma se šíí,

jen slyšet jak to ve a bouí, víí,

jak hmota syíc pelévá se v jinou

a tvary nové tvoí se a hynou —
vše stálý skon a pechod, vná zmna,
vše jeden chaos divý beze jmeua. —
V tom blesklo tmou cos démantovou záí
nad chaosem, jenž kypí, ve a — s ruchem
zas v nic se zvolna rozpadá a maí,
te pestrou duhou sklenulo se vzduchem.

Chór andl to, co jicu nebe chová,

svá kídla spíná nad zem lilijová;

s jich tváí úsmv, jas a záe splývá,

s jich ret hymnus, melodie tklivá:

„O svatý, svatý, svatý, vný Pane,

Tvé slovo tvrí všemocné a >kane

jak boue blesk v ten chaos bez života,

jenž výš se zdvihá v dál se valí. motá;

o zjev Svou myšlenku, at moc Tvou hlásá

dl Tvojich vky nevystihlá krása.

Nuž Pane jenom ky — mj slitování

a zjasni mrak, jenž kolem Tvojich skrání

te oblétá a kídlem svým je stíní!

O rci to slovo velké, tvrí nyní,

ped nímž se chvje vesmír bázní jatý

o Pane neskonený, tikrát svatý.
u

A dol padá jejich zpv jak bouí,

kde chaos vroucí v divný tvar se chmouí.
Však nejvýš v smaragdovém záném trn
v Svém lesku všemocném se Velký slun

31*
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Bh Tvrce trval v zamyšlení dumném

;

On nezel chaos, který v reji šumném
se každou chvíli zdvih', výš stikl pnu.
On zíral v budoucnost Mu odhalenu,

zel lovka, jak z ruky Jeho vzchází

a poutá vesmír — moe beze hrází;

Jest vladaem jak oko jeho bledne,

jak pych jej jímá, nezí zkázy bdné,
jež nad ním chmurné kídlo svoje sklání,

své elo drze zvedá v pohrdání

výš k nebi — sám chce panovati Bohu
a trn svj postaviti na oblohu.

by andl mu okídlených sbory

se koily —- však v duši svojí chorý,

sám bídný klesá v zhouby vné jícen

a Boha chrám ten v trosky, trosky zícen.

Však ne! — tam v dáli pahrbek se zvedá,

kol nho šíí se zá divná, bledá;

stín Kalvárie z chaosu hle vstává,

a na nm kíž a na kíži tom hlava, —
jí v skrán vínek trnový se vbodá —
a tlo sdrané, z srdce krev a voda

se ine, ale s ret „slitování"

hmí k nebi, jak se hlava v smrti sklání.

Bh Tvrce zí ten obraz hrozný, dsný
a mysl Jeho dál se noí ve sny:

'ta hlava svatá, na ní vínek z hloží?

On zná ji dobe — vždy to Syn jest Boží,

jejž nad vše miluje jak jenom Tebe,

s nímž sdílí trn a slastné vné nebe,

a proto slza velká v svaté ase
Mu v žalu teskném náhle zachvla se

a létla vzduchem níž — te vzplála nachem,

že prchal stín a tma kol v letu plachém

;

jak záila a smaragdové pruhy

kol házejíc se skvla v barvách duhy

!

I chaos hmoty, jak by strnuv v žasu,

chtl obdivovat luznou její krásu,

se stišil v reji svém a kolotání.

Pán Bh te s okem smírným patil za ní

a se rt Jeho, v paprsku kde svtlém
se úsmv mihnul, hlas te hml

;
„B svtlem !

a nad vesmírem pustým, hmoton velou
tvá slzná kídla a se rozestelou;

bud znakem slitování mého lidu,

je hlásej vždy i když on svoji bídu

snad skrývat' bude v pohrdání plášti

a Lásku vnou, až se k nmu skloní,

on místo vdnosti pak v divém záští

Ji na smr zraní a kíž schystá pro ni,

Ty, slzo mého slitování, vždycky

bu svtlem mu a v osud bdný, lidský

tvj záný paprslek bu požehnáním,

v nmž k lidu Svému Bh se zase skláuím

a v jeho srdce plné vzdoru, pýchy

sen o ráji zas zašlém vkouzlím tichý."

Tak mluvil Bh a tvá se Jeho skvla
tak velebou a jasem, že svá ela
i andlé níž klonili svá líce

v stín kídel snžných v úct skrývajíce.

A hle ! te slza let svj zastavila

a voln vzduchem splývajíc zá lila

tak skvoucí, zánou v chaos rozkyplý,

že jako kouzlem barvou duh plál celý

a kde výš kypl vel a bouil, pnil,

své chmúrné vlny na stíbro hned mnil.

I Bh se v jejím jasu zvolna ztrácel,

a s Ním chór andl — jen zpt se vracel

jich zpv, jenž v hymnus rostl nekonený :

„O Tvrce všemocný a svatý, vuý,
my koíme se Tob, v slávy nachu,

jenž pebýváš od vk — my, hle, v prachu

se u nohou Tvých vinem' — Ty's o Pane

nám svtlem, kteréž v duši naši kane,

Tys blaženost, Tys netušený eden,

v nmž krok náš kolísavý touhou veden

;

o svatý, svatý, svatý . . . zpv jich zmíral.

A vesmír plál pln stkvjících se spirál,

jež kolem stkaly z paprsk se roje,

níž chaos vel a zvedal vlny svoje.

Xaver Dvoák.

Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dek. a b. vik. v Hoicích.

(Pokraování.)

Cesta ku Zitav. Bylo v pondlí ped
polednem, unášel nás vlak ku Zitav. Na
nádraží Libereckém živo a hluno; vidti

i tu prmysl a obchod. Všedního dne
vaggony i nádraží tak plny, jako v ne-

dli. Ovšem že v krajích -tch Liberec jest

jim hlavním mstem a že, kde kdo z ven-

kova, tam spchá a vci, zvlášt potra-

viny, tam piváží; odtud pak zase jiné

vci, hlavn výrobky prmyslové, odváží.

Chtjí Liberetí stj co stj, Liberec mí ti

nmeckou Prahou.

Musice chvilku na nádraží ekati, než

vlak vypraven byl, spatili jsme tu po-

divné vojsko s hudebními nástroji. Bku

:

„To nejsou naši vojáci

?

u Odpov: „Ne-
jsou. To jsou Sasáci

;
zjednávají si je Li-

beráci ke koncertm a zábavám z blízké

Žitavy; a akoli naši bandisté mnohem
lépe hrají a dovednji, což i Liberáci
sami uznávají: však nicmén radji zjed-

návají si hudbu saskou. Srdce jejich mocn
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je táhne ku Prusku, až to z vtší ásti
samá ponmilá slovanská krev!

Usednuvše do vozu a do hovoru se

zabravše, vyrušeni jsme byli otevením
dvíek u vozu a požádáním, bychom uká-
zali lístky. Podívám se na doprovazee
.vlaku ili na konduktéra a vidím ped
sebou podivný zjev. Muž sice krásný a

veliké postavy s mohutnými kníry pod
nosem, ale s velikuu zelenou plackou na
hlav a ostatek všecek zelený — stál ped
námi Což to? jsme již v Sasku ptám se.

„Ó nikoli, ješt máme nkolik mil až ku
hranicím." „Jak to, že zde už nejsou naši

konduktéi?" — „Je to sice divná vc, co

vám te povím," praví mj pítel, „ale je

tomu tak. Dráha, po které nyní jedeme a
která vede do Zitavy a dále, je už saská,

a na rakouské pd. Je to, jak pravím,
divná vc, a nevím, jak se mohlo státi?

Nevím, zdažby která vláda dovolila, aby
cizí stát na její pd stavl dráhy ; ale

zde tak jest, a tak se tady stalo ; odtud
ten zelený konduktér."

Vzpomnl jsem, že u mnohých i u
nás, vešlo v poekadlo: V Rakousku je
všecko možn. I poal jsem tomu ješt více

viti. Pi tom však vzpomnl jsem (a

toho mn dojista nikdo nebude míti za
zlé) tch pátelských svazk, jimiž nás ten

dobrý píteliek tam na Sprév hledí ím
dále tím více k sob pitahovati a pou-
tati

;
ejhle, tu opt jeden takový svazek

— a železný! Kdožby nevzpomnl tu slov:

„Božo, chra mne mých pátel, o nepá-
tely se postarám!*'

Od Liberce vede dráha po stálé vy-
soin, kteráž znenáhla k úrodným rovi-

nám Lužickým se níží. Jeli jsme vedle
Machendorfu nedaleko Chrastavý, Blo-
kostelí, ku Hrádku (Grottau), a dále ku
Zitav, tém neustále eky Nisy se držíce.

Nisa, jak jsme již svrchu pravili, jest

velice špinavá a rybiky, ani ráka by
v ní neuašel, kdyby za n dal dukát. Za
to však po ní a vedle ní, všude, kudy
tee, samé fabriky a závody a cesta se

jimi netrhne a všudež, kam lovk po-
hlédne, samá industrie a samá továrna.
Avšak lidé jsou lépe odni, než u nás; a
všudež pozorovati jest lepší istotu a vtší
poádek. Každé stavení jest spoádanjší

;

ped každým zameteno a isto, a všude
kousek poesie — zahrádka.

Na horách bývají vesnice velice dlou-
hé; táhnout se vedle potok a ek; a tak
i zde. Krásný obrázek na té trati posky-

tuje zámek Krabštejn, vlastn Grafenslein,

ped mstekem Hrádkem ; strmit na skále

uprosted les na východ, jako hrad; jest

to obrázek pkný a milý, jenže na dráze
so mihne a je — pry. Jest to vlastn
hrad a slul pvodn Grafenstein; po nm
nazváno i zboží ili panství k nmu pí-
slušné. Nejstaršími vlastníky rozsáhlého

tohoto panství byli páni z Dub, kterým
r. 1277 Pemysl Ottakar II. zboží to od-

av pánm z Donína, nyní Dohnis, je u-

dlil, kteí je drželi až pes polovioi t&
století. Nyní je pánem Jeho Excell. Eduard
hrab Clam Galias.

Nádraží v Zitav jest veliké a roz-

sáhlé, isté a veselé ; že nám zbývala
chvíle asu, šli jsme kus do msta se po-

dívat. Ulice jsou široké a isté, zvlášt
chodníky po stranách a jsou pohodlný a

široký. Ulice k nádraží jest ovšem, jako

všude, ulice nová, nebo jsou tu krásné

nové domy, zpsobem palác, se zahra-

dami vkol. Domy tu stojí o sob, což

ovšem jest mnohem zdravjší, než, jak

v mstech obyejn bývá, smstnanó po-

hromad a na sob, kamž zvlášt do dvor-

k, po všechen boží rok vánek erstvého
vzduchu se nedostane. Zahrada kolem do-

mu — to ovšem mnohem zdravjší. Bohu
dík, že aspo te i u nás vci ponkud
ku lepší stránce se obracejí a obce sevy-
nasnažují, zaizováním park a veejných
zahrad, vysazováním strom a stromoadí,

též pilnjším istním mst zdravotní po-

mry píznivjšími uiniti.

Zitava, staroslovanské msto, tetí

z nkdjšího šestimstí hornolužického, nyní

nejlidnatjší msto v kraji Budyšínskóm,
na levém behu íky Mardavy, nedaleko

její ústí do Nisy, a as hodinu od eských
hranic vzdálená, ítá pes 15.000 obyva-

tel, nyní snad i více
;
jsou z vtší ásti

vyznání evangelického; však jest zde také

mnoho katolík, praveno nám v asi 4000,

kteí mají svého faráe, rodem echa, ne-

bot i tu mnoho Cech jest.

Obyvatelé se živí hlavn obchodem a
! prmyslem. Žitava byla druhdy pedním
|

mstem eské župy v severních Cechách,
. zvané Zayast, t. j Záhoštsko, ili spise Zá-

hvozdí, prvotn ást zem Milóan tvoící.

Byla to krajina nad hoejším tokem Nisy
a rozlinými její pítoky, i také západnji
nad nkterými potoky, tekoucími níže D-
ínská do Labe, ku kteréž náležel)7 neto-

liko nyujši dva nejsevernjši výbžky
ech u Liberce a Fridlandu s jedné, u
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Rumburku a Šluknova s druhé strany,

nébrž i všecka krajina okolo msta Zitavy,

tmito dvma výbžky obejmutá, kteráž

v 15. století zase znenáhla od Cech se od-

dlila a k Lužici, tehdáž ovšem ješt eské,
pipadla. Na severu sáhala krajina ta až

za Ochranov (Herrnhut). (SI. Náu. l. Zá-
hoštsko).

Žitava odvozuje patrn název svj od
zita\ žito, vlastn obilí, co se dá žati, jako
pivo vlastn vše, co se dá piti. Dkaz, že

Žitava leží v úrodné krajin a to v nej-

jižnjším cípu Saské Hoeni Lužice. Víe
podobno, že krajina zdejší, ponvadž krásná

a úrodná, již za pohanských as obydlena
byla; dokazujít toho Zitavané ze blízkého

hradebního vrchu (Burgberg) ped tkal-

covskou branou, kde ješt hradb}^ jsou,

jimž íkají hradby pohanské (Heidenschanze).
První vzmínka o Zitav dje se v li-

stinách roku 1228. — Díve stávalo v mí-

stech tch prý nkolik rzných stavení,

která obchodníkm, z ech do Slezska a
Polska cestujícím, hospodou bývala.

R. 1253 povýšil Pemysl Ottakar II.

Zitavu na msto a mnohými výsadami je

nadal. S poátku spravováno msto krá-

lovskými purkrabími, kteí na hrad zde
sídlili Pozdji smlo msto svou radu vo-

liti, a královská vláda si pou se ízení soudní
ponechala, zvláštního královského, ddi-
ného soudce (rychtáe) si ustanovivši;

avšak ve 14. století i tento úad v moc
msta se dostal. Roku 1255 ohradil je Pe-
mysl Ottakar pevnou zdí, a dal mstu i

právo, svou minci míti a si ji raziti. — Za
takových píznivých pomr musily ovšem
blahobyt, obchod a tudy i moc msta rsti
a vzkvótati.

Roku 1346, když vkolní loupeži ví

rytíi ím dále zpupnjšími se stávali a
obchodu msta náramn škodili: spojila

se Zitava ješt s jinými pti hornolužic-

kými msty ve spolek, zvaný šestimsteký
a pomáhala takto svdomit loupežné hra-

dy jejich braunou mocí vyvraceti. Spolek
ten trval po všecka píští století.

Roku 1354 utrplo msto velikým
ohnm, a r. 1361 veliký palác císaský, za

asu Karla IV., ped Mandavskou branou
vystaven jest.

Velikých úzkostí zpsobila mstu v lo.

století Husitská válka, a to proto, že byla
Zitava, úhlavním protivníkm Husovým
útoišt popála. A msto dovedlo útokm
nepátelským se ubrániti : jest nejbližší

okolí jeho strašn zpustošeno a poplenno.

Sem spadá vítzství Albrechta z Koldic
nad Husity (sirotky) r. 1428 (11. listop.

—

Palacký III. str. 86 . A též roku 1469
vítzství Žitavských nad Husity na Širo-

kém Vrchu (am Brei tenberge).

V pozdjších létech zuila domácí
vzpoura a nkolikráte mír msta perušila.
Za Ferdinanda I. pidrželi se Zitavští e-
ských stav a jsou, když odboj potlaen
byl, s nejvtší písností, zvlášt na jmní
ztrestáni. Tém všecka jejich výhradní
práva jsou zniena a statky zabaveny, až

posléze za píznivjších as a s velikým
úsilím opt všeho znova nabyli. Roku
1570 poslední katolické služby boží tu ko-

nány jsou; od té doby protestantism tu

nabyl vrchu a vládne až dosavad.

Ve století 17. jest Zitava valn zvt-
šena a rozšíena tím, že pijímala eské
vysthovalce, kteí v takovém potu zde

se usazovali, že zvláštní osadu utvoiti a

veliký chrám si vystav ti mohli. Téhož
asu pipadla Žitava ku Sasku. Tidceti-

letá válka ovšem také Žitavy bolestn se

dotkla; nebo r. 163 lv dobyta jest od cí-

saských, r. 1634 od Švéd a opt 1634 a

1643 od Sasík; nejvíce však utrpla r.

1757 dne 23. ervence, když stelbou
z kus rakouským vojskem tém ve prach

a popel obrácena jest. Mimo to musila r.

1779 Rakušanm 200.000 zlatých výpal-

nóho zaplatiti. Roku 1809 Brunšvickými
pepadena jest a i Napoleonské války r.

1813 a 1814 stály Žitavu mnoho obtí,

jmenovit r. 1813 dne 19. srpna Napo-
leonem I. navštívena jest.

Od tch dob Zitpva požehnání míru
požívala a piln ku svému zvelebení je

obracela. Po boulivých událostech v Dráž-

anech r. 1830 a když Sasko roku 1831

konstituním státem sestálo, zavedeno zde

konen r. 1832 saské mstské zízení.

Však i roku 1866 zakusilo slasti války

rakousko-pruskó a to tím více, že, jak

známo, Sasko bylo spojencem rakouským.
Žitava jest rodištm nkterých zna-

menitých mužv, jimiž také se chlubí. Tu
spatil svtlo svta pede vším básník Mi-

chaelis (1746— 1772); jest rodištm práv-

níka Karpcova (r. 1702), po jmén patrn
Slovana, znamenitého dramatika Kristiána

Weis*, germanisty M. Haupta, velikého

homoeopata Konst. Heringa. Dr. Pešek ili

jak se psal a jak jej píší: Pescheck, pro-

testantský duchovní (archidiakon), prosla-

vil se badáními historickými o svém ro-

dišti a vkolí, a na rodném dom zná-
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mého hudebního komponisty, Jindicha
Marsnera, v Liberecké ulici, nalézá se pa-

mtní mramorová deska.

Co se nynjšího stavu Zitavy týe,
tedy, zvlášt za posledních dob velice se

povznesla
;

jesti jedno z nejkrásnjších
mést Saských. Zásluha toho hlavn pi-
ítá se býval, purkmistru, Dr. Haberkor-
novi, který tvrcem nové Zitavy nazván
jest. Vyniká zajisté obchodem a pr-
myslem, a proto jest také sídlem obchodní
a prmyslové komory, i vyšší obchodní
školy. Nejhlavnjší pedmty obchodu jsou:

plátno, výrobky lnné a bavlnné, plá-

tnka, perkály, orleans, kartoun, knoflíky,

i nástroje hudební. I obchod prvozní
(transito) do Cech, s pízí a zbožím kolo-

niálním, jest rovnž dosti živý. Znamenitý
jest zde ústav malíství na skle (J. Turka)
a kolem msta obchod zahradnický. Na
pedmstí a v okolí nachází se mnoho to-

váren, mlýn, nkolik pil, olejen, slej vá-

ren, i parních cihelen. Veliká ložiska uhlí

nedaleko msta zamstnávají více než tisíc

lidí. Pi pomrech tak píznivých, ve kra-
jin krásné a úrodné, co divu, že obec i

msto oividn zkvétají? — Mimo to má
Zitava velké statky a rozsáhlé lesy a jest

tudy obcí bohatou; a kdožby neznal Ži-
tavských mlýnských kamen z lom Johns-
dorfských, kteréž po celých Cechách se
rozvážejí, tu (v Johnsdorf) i studen lázn,
jež obé, lomy i lázn obci náležejí.

Zitava jest sídlem hejtmanství, saskó
ho a rakouského celního úadu, král. sas-

ského soudu, úadu železniního atd. ; má
dv veliká a nkoliko menších námstí,
pkné ulice a kolem píjemné procházky.
Nejznamenitjší budovy jsou: Nová rad-
nice na námstí, prý jedna z nejkrásnj-
ších staveb v Nmecku, od r. 1840—1845
professorem Srammem ve staronmeckém
palácovém slohu vystavená; v ní krásný
sál s poprsími znamenitých muž, zvlášt
rodák Žitavských

Johanneum, tak pojmenované po králi

Janovi saském. Jest to gymnasium a re-

alka, s aulou, v ní znamenitý obraz al

fresco od Dietricha, pedstavující sv. Pavla,
kážícího v Athénách v Areopagu; mimo
to veliká mšanská a prmyslová škola,
veliké mstské lázn, pošta, kasárny, ná-
draží, vodárna, divadlo, cirkus, nemocnice
obanská a vojanská atd.

Kostely jsou vlastn staré, katolické;

v oboru tom vystavli protestante málo ; o
to se jim postarala církev katolická, té

jednoduše chrámy vzali a si pivlastnili
;

tak i v Žitav. Nejstarší a nejznamenitjší
tam kostel jest sv. Jana (St. Johannikirche),
již roku 1192 založený, avšak posledn od
roku 1834—1837 stavitelem Šinklem pe-
stavný; má dv vže, jednu ukonenou
štíhlou, druhou mohutnjší neukonenou,
se kteréž krásná vyhlídka na msto i v-
kolí jest. — Chrám klášterní, rovnž obno-
vený a pvodn též katolický, nebot jak

víme, protestanté klášterv nestavjí. —
Tetí jest kostel sv. kíže u parku; dále sv.

Trojice u tkalcovské brány s památnou
kryptou a prastarý chrám Matky Bozi na
hbitov. Celkem má Zitava šest kostelu;

sedmý, druhdy eský, jest pustý od roku
1846, kteréhožto roku obec eská, druhdy
kvetoucí, úpln se rozpadla. Nyní staví si

katoliei chrám nový ; nemli žádného a jest

jich pece as 4000, a všecky tu jmenované
chrámy jsou pvodn katolické.

Žitava jest ozdobena mnohými krás-

nými domy, a na námstích nalézají se

všude pkné vodojemy a studn. Má též

etnou bibliothóku, s kterou kabinet zo-

ologický a sbírka mincí spojena jest Jindy
bývaly zde i starožitnosti, avšak od r. 1882
umístny jsou v bývalém kostele eském]
jest zde mnoho pohanských popelnic, bžk,
stedovkých zbraní; pohled na Zitavu
a okolí; obrazy, mince, náadí cechovní,

staré missaly a pamtnice Zitavská, již

ve 14. století Gubenem zapoatá; švábský
zákonník na pergamón, známý pod jmé-
nem „Schwabenspiegel ;* rukopisy Luthro-
vy, svazek dopis Melanchtonových atd.,

což vše, upomínajíc na neblahý rozkol

v církvi, v katolíka jen trudné myšlénky
a city vzbuzuje. Kéž tch a takých pamá-
tek radji nebylo!

Z ústav vzdlávacích jest zde gy-
mnasium, realka, seminá uitelský, škola

mstská, prmyslová a též škola katolická,

jak svrchu již naznaeno jest.

Celkem jest Žitava pkné msto ; mát
všecky podmínky života; jest v krásné,

úrodné krajin, jest bohaté, má obchod,

prmysl, a též obchod prvozní, a jsouc

ponkud jen moude spravováno, musí
zkvótati a v blahobytu prospívat!; jenže

našinec, vida to všecko a vzpomínaje dob
minulých, nemže ubrániti se bolestnému
citu, že tu pdu vzdlali a potem svým
zúrodnili Slované, kteíž nyní jsou Nmci;
druhé pak, že do nedávná byli katolíci,

nyní pak jsou odpadlíci. Jak je možná lo-
vku, aby byl tak velice zaslepenými jak
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je možná, tak se zvrci a zjinaiti! Každý
krok, jejž iní, všeliký pohled, at kamkoli
jej obrátí, vše jim pipomíná: byli jsme
Slované a katolíci !

Vrátivše se z obchzky po mst a
musice ekati chvíli na nádraží, usedli

jsme v hostinci a pili sklenici piva
;
bylo

erné jako u Buck v Praze, ale dobré,

pllitr za 15 kr. našich penz. Obsluha
zdvoilá, jako vbec známo o Sasku. Tu
již musí znáti každý poítati po markách
a pevádti naši minci na minci pruskou,

jenže my Rakušáci jsme vždyck}7 ve škod,
nebo ty zlomky njaké poítají Prušáci
vždy ve svj prospch.

Za nedlouho uhánl s námi stroj seve-

rozápadn ku Górsdorfu, vlastn Greorgs-

dorfu, jakoby ekl Jiíkovu krajinou úrod-

nou a planinou rozkošnou; bylo vidti, že

tu opravdu Žitná komora. Za námi, v ho-

rách Lužických, velepamátná hora Ovin,

ili jak nyní Nmci íkají Ojbin, na levo

hora Lauše] jak pvodn esky slula, ne-

víme, ale jméno jest patrn slovanského
pvodu; jest 2450 stop vysoká, z ásti ku
Sasku, z ásti ku echám patící, kteráž

znamenitou vyhlídku do Cech, Sas a Slez-

ska a to až ku nejzazším temenm hor
Krkonošských na východ a Krušných na
západ poskytuje a proto turisty zhusta
navštvována bývá.

Do vaggonu vedle mne usedl lovíek,
ne hrubý, ale subtylný postavou, slušn
odný a zdvoilý ; dám se s ním do^ ei

;

byl ech postiha, pracující v Zitav
v továrn u Žida. Ptal jsem se na pomry
dlnické : pravil, že se jim nevede dobe

;

že dlníci maji málo platu, že jsou bídn
živi; že je tam i dost ech; jemu že se

ješt jakž takž vede, že má pece lepší

plat, než ti druzí, ale s dlníky obyej-
nými že dlají Židé co chtjí; a ti ubo-
žáci že si nemohou pomoci, jsouce veskrz
chudí a na to odkázáni, po fabrikách hle-

dati práci a že nyní jest dlník všude dost.

O njaké organisaci, o njakém spolku
tch ech mezi sebou, nebylo ani ei.
Ejhle, pomyslil jsem, všude a všude jen

ti Židé ! Pjdou-li vci tak dále, jaký bude
svt za trochu let?

Asi tvrt hodiny od nádraží Gers-

dorfského leží Filipsdorf, cíl naší pouti;

proslavené poutní místo Mariánské za po-

sledních let, totiž od zázraného zjevení

se Rodiky Boží a uzdravení Marie Mag-
daleny Kade dne 13. ledna 1866, v so-

botu, tedy v den Mariánský, o 4. ho
dine ráno. (Pokraování.)

Holešovice a Bubny.

Historické upomínky od Frant. Vacka.

i

Reka Vltava protékajíc Prahou od

jihu k severu, mní pojednou smr svj
a prve, nežli k nmu se vrací, tvoí po-

dobu podkovy, jejížto konce obráceny jsou

na stranu západní. Do jižního konce stéká

potok eený Brusnice nebo Bruska, který

vznikaje pod Bevnovem, vine se hlubo-

kým píkopem (Jelením) po severní stran
hradu Pražského. Proti hradu za Brusnicí

zdvíhá se vysoká planina, pokrauje n-
jaký kus podle Vltavy, sklání se pak proti

východu a severu, vyplujíc jihozápadní

tvr svrchu jmenované podkovy Vltavské.

Již ve století 11. íkalo se planin té Pole

Letné anebo Leten. Víme to najisto z li-

stiny vévody Vratislava II., kterou daro-

val r. 1088 kostelu Vyšehradskému mimo
jiné zboží dv usedlosti na Letni se dv-
ma zvoníky.*) Severní svah planiny Le-

tenské a nížina k nmu piléhající zakryty

bývaly hustým lesem, jenž od starodávna

náležel k loveckému hájemství hradu Praž-

ského a asem svým uren byl za oboru

královskou (hortus ferarum **). Mezi oborou

aneb nynjší Stromovkou, východním sva-

hem Pole Letnóho a oklikou Vltavskou

prostírá se rovina mající podobu nepravi-

delného obdélníka. Kdo z prosted ní roz-

hlížel by se po okolí, pokládal by jí spíše

za pirozenou kotlinu, nebo protjší vy-

soké behy Vltavské obstupují rovinu tu

ze tí stran jako obrovským náspem. V do-

bách nepamtných bývala tuším dnem je-

zera, kt6ró rozmnoženo jsouc pítokem
proudící eky, otevelo si východ u Pod-

babí. Osady lidské vznikly pi ní dv, a

to*. Bubny na svahu pole Letného pi Vl-

tav a Holešovice poblíž lesa aneb pozdjší

obory taktéž na behu Vltavském v míst
ponkud vyvýšeném.

Zkoumáme li názvy obou os id po

stránce etymologickó, docházíme násle lu-

jícího úsudku : Holešovice jest jméno patro-

*) Na Letni 2 manses cum campnnariis

Scepan, Vlk. Erbenova Regesta str. 79.

*°) Tomkovy Dje Prahy L str. 32, 347.
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nymickó, kterým pvodn oznaoval se

rod. Pvodce rodu slul nejspíše Holiša,

Holeš anebo Holas, jakož jména ta naský-

tají se v nejstarších památkách písemných.*)

lenové rodu Holešova nazývali se Hole-

šovici a osadili nkterá místa v Cechách

i na Morav. V podkrají eky Opavy bý-

val již za století 12. kraj eený Hole-

šicko, o nmž tvrdí Jireek**), že „ml
jméno své od plemene Holasovicv a hradu
podle plemene tak nazvaného* Hrad Ho-
lasovici neboli Holešovice, Holešice, stál

nad Opavou tu, kde nyní ddina téhož

jména." Dosti možná, že z plemene toho

vyšlo nkolik údv a založili po echách
rody a osady, kterým podnes íkáme Ho-
lešovice, Holešice, Holešov. Holeš jakožto

jméno obecné, znaí tuším lovka bu
bezvlasóho, bud' bezvousóho neb mladého.

Místa eená Bubny shledáváme v e-
chách toliko ti: Bubny u Chrudimi s fi-

liálním kostelíkem sv. Jií, poboený hrad
Buben (Trommel, Paukenschloss) nedaleko
Touškova v Plzesku a Bubny u Prahy.
První dv, pokud jmen se týe, jsou no-

vjšího pvodu, nebo o nich nedje se

zmínka v listinách 13. století. Za to Bubny
u Prahy pipomínají se již k r. 1088. O
pvodu názvu osady Bubenské nelze nic

jistého stanovití. Pojednávajíce o rukopisu
Královédvorském, tvrdili nkteí spisova-

telé, že bubny bývaly Cechm nástrojem
neznámým a teprve potom, když shlédli

je za válek kižáckých ve vojšti Abdel-
Mumenov r. 1 1 50, sami doma je zavá-
dli. Naproti tomu dovozují jiní, kterak
již ped tim asem užívali, pedkové naši
bubn jakožto nástroj válených a že

nedopustil se anachronismu skladatel básn
„O pobití Polanv v Praze r. 1004," když
lie ryk válený, napsal: „Udeichu rány
bubny hromné.* ***) Dodáváme, že jméno
osady Bubenské tak záhy pipomínané
tvrzení tomuto nasvduje. Podobá se za-

jisté pravd, jakoby dkovaly Bubuy p-
vod jména svého jakési události válené,

*) Klášter Kladrubský ml v Uhercích vi-

nici a pét vinav, mezi nimiž uvádí se r.

1115 jakýsi Golisa, jenž v listin pozdjší sluje

Golez. — Jan frater Golaz pibrán byl za

svdka v listinách z r. 1183, 1192. Erb. Re-
gesta str. 90, 177, 170, 186.

**) Památky archeol. Díl 111. str. 65. —
Jirekovy Spisy rozpravné 1878; str. 240.

***) Jirekovy Spisy rozpravné L str.

106 nn.

jsouce vystaveny na míst v ohledu stra-

tegickém nemálo dležitém.
Reka Vltava dlí se pod Bubny ve

více ramen a objímá jimi nkolik písi-
tých ostrovv V místech tc'i jest eišt
nehrub hluboké a druhdy snad bývalo
mnohem mlí. Alespo lze se toho do-

mýšleti z té okolnosti, že pecházelo tudy
pes eku vojsko i asu podzimního V íjnu
r. 1105 pebrodil Vltavu pode vsí Bubny
kníže Moravský Svatopluk i s ozbrojenými
zástupy, hodlaje obklíiti hrad Pražský ze

strany severní a pinutiti Boivoje II, aby
sekl se vlády zemské.*) O tyi leta po-

zdji pekroil kníže Vladislav L eku
Vltavu nejspíše u Buben**), když byl

svedl krvavou potýku u Ovnce s voj-

skem Viprechta Grrojského, kteréž spchalo
na pomoc knížeti Boivoji. Z toho vidno,

že ve století 12. byl brod pes eku u Bu-
ben smrem ke Štvanici, odkud pak trvám
po mostech pecházelo se na Poíí. Ostrovy
které nyní šlovou : Primátorský, Korunní

,

Jerusalemský,
%
bývalý Kohanský a Velke

Benátky aneb Štvanice, utvoily se teprv6

asem a podrobeny bývaly vtším a astj"
ším zmnám nežli ostatní ostrovy Vltav"

skó v Praze.

Jak známo z djin vlasteneckých, za-

ložil vévoda Vratislav II. (1061—86), po-

tomní král eský (1086—92), kapitolu pi
kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehrad.
Církevnímu ústavu tomu daroval pak zna-

menité statky a mnohé dchody, kteréžto

vypoteny jsou v zakládací listin téže

kapitoly z r. 1088. Již svrchu jsme po
dotkli, že ke kostelu Vyšehradskému pi-
padly tenkráte dv usedlosti na Letné se

dvma zvoníky. V Bubnech poruil král

Vratislav kapitole Vyšehradské darem šest

usedlosti a hlídae kostela takto jmenované:
Milbost, Luba, Sara, Eadoš, Janiš.t**) Ze
slov listiny nedávno eené možno soudí ti,

že v Bubnech bylo tenkráte více statkv
aneb usedlostí (manses) nežli šest, nebot
pi vsích cele darovaných kapitole neza-
mluje se okolnost ta, jako ku p. „Siti-

nicih cota villa," t. j. v Zitenicích oelá

ves. Zdali statky Bubenské spravovali

*) Palackého Djiny 184S; I. 1. str. 371.
— asopis . M. 1876; str. 724.

**) Tomkovy Dje Prahy; I. str. 119. —
Palacký 1. c. str. 387.

***) Bubneh 6 manses cum custodibus

ecclesiae Milgost, Luba, Sara, Rados, Janis.

Erb Reg. str. 79.
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jmenovaní hlídai kostela, není zcela jisto;

uvádí se jich totiž pouze pt, kdežto statk
bylo poteni šest Zvoníci a hlídai kostela

bývali obyejn lidé poddaní osobn ne-

svobodní (parobi), náležející ddin koste-

lm aneb záduším K výživ své mívali
ovšem pole jako sedláci a vzdlávali je

pro sebe, avšak právo jejich k pozemkm
nebylo trvalé, nýbrž pán mohl naložiti

s nimi každou chvíli, jak se mu líbilo.*)

Dále nedá se zjistiti, kterého kostela hlí-

dai byli Milhos a soudruhové jeho, ježto

i tam bydlili strážcové chrámoví, kde ani
nebylo kostela (Budegozticih terra ad ara-

trum cum custode ecclesiae); akoliv není,

pro bychom pochybovali, že svrchu jme-
novaní poddaní kapitoly Vyšehradské byli

hlídai kostela Bubenského.
Až po dnešní den honosí se Bubny

chrámem zasvceným památce sv. Klementa,
papeže ímského a mueníka Pán. Chrá-
my toho jména jsou pvodu velmi staro-

bylého, ba vznikem svým sáhají nkteré
do prvopoátk kesanství v echách.
Pozoruhodno jest, že pemnohé kostely sv.

Klementské vystaveny byly nedaleko toku
Vltavského, jako na Vyšehrad, na Poíí
práv proti Bubnm, na Levém Hradci u
Roztok, ve Vodolce, na Opyši, v Chržín,
v Mrách u Doksan. Najisto pipomíná se

kostel Bubenský r. 1234, kdy dne 1. kvtna
daroval jej i veškeré nadání jeho jakýsi
župan jménem Zdislav klášteru Zderazské-
mu.**) eený Zdislav byl tuším pánem
njakého zboží v Bubnech a hodnost pa-
trona kostelního zastával právem ddickým
(jure hereditario). Dosti možná, že byl
píbuzným, snad potomkem, pana Gum-
polda z Buben, který jako svdek pivádí
se v listin darovací asi z roku 1172.***)

Od té doby pak, co penešeno bylo patro-
nátní právo kostela Bubenského na klášter
Zderazský, osazovali kížovníci božího
hrobu chrám sv. Klementa knžími ádu
svého.f)

*) Tomkovy Dje Prahy I., str. 56, 58.
**) Sdizalaus comes ecclesiae Zderazensi

confeit ecclesiam cum appendiciis, quam jure
hereditario in Buben possedit. Erb. Reg. str. 393.

***) Erbenova Regesta str. 149.

f) Tomkovy Déje Prahy I. str. 432, kde
nedopatením pipisuje se podací právo kostela
Bubenského klášteru Zbraslavskému. Srvn. str.

157. Klášter Zderazský založen byl r. 1190 od
Kojaty a Všebora, syn Hrabišových, pro kí-
žovníky božího hrobu v Jerusalém.

Jsouli staré zprávy o Bubnech (dosti

chudý, dovídáme se o Holešovicích ješt,
mén. Ves ta siala starším jménem Holi-

sovice a poítala se prvotn jako Bubny
ke zboží královskému aneb ke korun.
Dokladem jest listina sv. Jirská z r. 1228,
ke které pipsal jakýsi Vítek krátký do-
datek, vyznávaje, že koupil za pl hivny
stíbra ke právu ddickému ostrov nále-

žející prve panu Hroznatovi. K trhu tomu
uvádjí se za svdky mimo jiné i ddin-
níci (haeredes) aneb sedláci královští : Bo-
humil z Holišovic, Svk a Radoslav.*) O-
strov zakoupený od Vítka darován byl

patrn klášteru panenskému u sv. Jií a

co se tkne polohy jeho, pisvditi dlužno
mínní nedávno pronešenómu, že to byl
ostrov Ovenecký **) S ním sousedí na vý-

chod ostrov Holešovický, jenž až posud z-
stává v držení nkterých osadník Hole-

šovických. Ovenec pední (Bubene) i

zadní (Trója) náležel r. 1228 klášteru sv.

Jirskému. Z toho si vysvtlujeme, pro
svrchu eený Vítek kupuje ostrov Hroz-
natovský, pibral za svdky ddinníky
Holešovické a Oveneckó.

(Pokraování.)

Malikosti.
(Jos. Šastný.)

V.

Pišla slena slovem jemným pla,

bych jí napsal veršík v památník —
píšu smle jako granátník,

a nade mnou Musa neletla

:

„Každá dívka budiž Toho bdla,

Jehož v sochu nedá kameník,

aniž umem stihl Koperník —
pak jsi andl teba v schrán tla!"

„To jest hloubka smyslu píliš velká,"

trudným naíká si pathosem

;

napsal jsem jí tudíž slova mlká:

*) Erbenova Regesta str. 337 : Notum sit

omnibus tam praesentibus quam futuiis, quod

ego Withko conparavi insulam contra dominm
Groznatam pro dimidia marca haereditario jure

cum adjutorio haeredum domini Groznate . . .

Et hujus rei testis est: Agnes abbatissa . . .

Eredes regis: Bogumil z Holisovich. Swech.

Radozlnu.

**) asopis C. M. 1876 ; str. 724.
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„Žakám dávám hrušky, jabka, švestky,"

— a te jsem si znova namoil —
rslenám ale peju tesky, plesky."

YL

V síni vdy na tnbuné sedí

umn znatel, slavný uitel —
mudrosloví, všeho ešitel,

co jen nad um prostý výše hledí.

Žáci dlouhou eí jsou již bledí,

když tu pone pravdy ruitel

lkáti, že ten svtla nepítel,

kdo podání pedk u nás ddí.

lovk jest jen housle podle umy,
které, jak se zevn naladí,

také potom hrají svtu zkumy.

Pokej, myslil jsem si, milý brachu!
Zahrají ti vrazi, zlosyni!

Prchl chuas! Nahnal jsem mu strachu.

vn
„Smilování!" volá ve svém žalu

z íma ku národm Otec Lev —
než tu odrodilých dítek vev
raduje se ve vášnivém palu.

Hrozby, zloby, láni všeho kalu

snáší velebného kmeta zjev —
a jak rolník zrno ode plev,

istí i on zloby bez pívalu.

Papež má jen, jako za svých as
bosý chodil Petr apoštol —
jim však teba hod, hluných kvas.

Dnes však jiná jest již asu vláda:

„Tasí král te ješt na lva hl?
Aneb pase jako David stáda?"

vm.

V kostel vchází ve svátek lid zbožný —
panna kráí v íze labutí

s hlkou švižnou hoši nadutí,

žebrák s berlou, s hlavou vzhru moŽDý.

Jenom chlapec vkem svojím nžuý
vida otce svého kynutí

v sídlo svaté pec se nenutí,

a odmna slibná — peníz téžný.

Souzen doma za to híšník písn,
vyen slavné nad ním rozsudek,

když tu malý pomáhá si z tísn:

„Na vás velký, na mne proutek lehí.

Pro vy nechodíte ku Pánu?
Strom udusí povždy strmek tení!"

IX.

Spíná ruky k nebi malé rob —
ústa jeho šepcí otenáš. —
„Ty, jenž všemu hojné chleba dáš,

dej ho otci, matce v každé dob!"

A pak peje všeho dobra sob,
prosí za Té, ty, jenž nevoláš,

a i za t, jenž se ostýcháš

cht být menší v prosb, než-li v zlob.

A pak volá jako všecky vky

:

„odpouštíme našim vinníkm,
odpust i nám, ukro naše vzteky!"

„Své vinníky," volá doba naše.

„Vater unser" není chybikou?

Mní proto Nmci otenáše ?

X.

Jinaká jest každá žití éra,

plá jsem plakal z prvu mamiuce,

ve cvik dán pak ku své babince,

v školu na to, kde jsem kazil péra.

Plynou léta — hledím na Homera —
kvty sbírám v bujné travince,

Ovidia ítám v latince,

a te vrhl jsem se na Honéra.

Koílím zprvu beze všeho cviku —
sotvy ale koule doletí —
všude divu, veselého kiku.

Padl sedlák ! Byly smíšk vtipy
;

ach rolníku, slyš te odvetu

!

Rohy skulím, nech jsou ve kov vlity.

XI.

Pál vždy chuas rodu holubovu,

etl o nm všecky pamti,

skoupil \zácné druhy v záptí,

krby stavl, uil je i slovu.
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Cviil si je v kroku hlkou z kovu

enil o nich k starci dítti,

dedikoval knihu hrabti,

jež jednala o jich barv, chovu.

Vidl jem ho. - Byla velká sláva,

oi svitem se mu záily,

v ruce proutek, hájil jejich práva.

„Nemá tento o koleko více?"

tázali se všickni vespolek.

„Má z Berlíua," dí se, holubice."

(Dokonení.)

Otec Arnold.

Kresba od Hame Vovm.

(Pokraováni.)

Školní rok spl zase ke konci. Byl
veer. V chudobné svtnice jednoho z ni-

zounkých domk, naj Pohoelci sedli u
stolu, na nmž stála malá lampa, dva mla-
díci. Jeden z nich byl Theodor, druhý jeho
nejupímjší piítel Jaroslav Sochor, rodilý

z Litomyšle. Ped Theodorem leželo n-
kolik starých peníz, které on zrakem d-
kladného znalce prohlížel. Byl výteným
numismatikem. Studoval zahrabal se do
knihoven a s nevšední pílí ital ve spisech

pojednávajících o starých penzích a zjed-

nal sob tak po celou tu dobu svých gy-
mnasijních studií náležitou zásobu vdo-
mostí v tomto oboru, jež mu velice

v pozdjším jeho vku prospti mohly.
„Jaroslave, takoka za babku jsem to

dostal !>"- zvolal Theodor záe radostí a u-

kazuje svému píteli hromádku zrezavlých,
stluen ý ch a cšumelých peníz.

„O to já vím, že jsi držgrešle a tím

také povždy zstaneš/ odvtil tento se

smíchem. „Nežli vydáš jeden krejcar, pade-

sátkráte jej ve dlani obrátíš."

„Hle, grošík z r. 1760," pokraoval
Theodor nevšímaje si ei Jaroslavovy.

„Tu krejcar z r. 1780, šestikrejcar z roku
1800, nkolik grošík z doby Václavovy.
A tady mám i nkolik stíbrných peníz
tureckých! Zíš na nich tajemné to písmo
ve kruhu dvanácti pticípých hvzd?'4

„Odpus píteli, ale již spchám," pe-
trhl jeho e Jaroslav a podával mu ruku
na rozlouenou.

„Posekej, pjdu s tebou" odvtil The
odor a uschoval peníze do zvláštuí železaé

schránky, od kteréž nosil klíek stále na

šiji zavšený maje jej pišitý na rudé
stužce. Vzal na sebe kabát, na hlavu sla-

mný klobouk a juž se veda pod páždím
s Jaroslavem odcházel z domu. Netrvalo
to dlouho, mohlo uplynouti jen asi pl
hodinky, vrátil se zase. Zasedl ke stolku

a jal se studovati, brzy ale odložil knihu
a procházeje se prudce po pokoji mluvil
trhan

:

„Namáhám se, tém ani nespím, a

konec konc. — Nešastný slib, necítím

ke stavu tomu ale pražádné náklonnosti.

Mže mne nkdo nutit? Nikdo. Ale jest

to pece moje matka, zasadil bych jí tím

nezhojitelnou ránu. Nechám vše klidným
tokem plynouti, bude-li to tvoje vle, Bože,

podrobím se."

Celý rozrušen a neklidný ulehl The-

j
odor na lože. Ml velmi nepokojnou noc.

* *
i

*

Od svrchu vypravovaných událostí u-

í

plynulo dlouhých šedesát rok . . . Bylo

j

to na zaátku kvtna. Jaro, to krásné, p-
|

vábné, tolika povolanými i nepovolanými

|

básníky opvované jaro, pilétlo na rtech

smích a zpv a ve klínu svém na sta

skvostných kvt. Stromoví veliké zahrady
kolem kláštera *skóho na vršku vystave-

ného již puelo. Píroda probouzela se po
svém dlouhém spánku k novému životu.

Františkánský klášter *ský jest jedním
z nejlepších a nejzdravjších klášter toho

ádu. Ve kvadratue, t. j. v dosti prostran-

ném nádvoí zrovna ve stedu kláštera

ležícím, v zahradu promnném procházel

se otec Arnold — náš rek Rokos Theodor.

Byl juž jako
v
starý kmen do hrobu jen jen

se klonící. Šedé jeho oi tkaly z místa

na místo. Šel velmi zdlouhav a vedl pe-
rývanými slovy tuto samomluvu:

„Za staré mince velmi málo vydám.
To bych si dal, kdybych každému ml
vyplatí ti cenu, jakou si urí. Mince jsou

skryty u pítele tak, jako na dn Vltavy.

Vrný pítel! Na jeho poctivost chtl bych
písahati."

Kráel ze zahrady do své cely. V klá-

štee bylo ticho, jen ohlas blíživých jeho

[

krok se na schodech a chodbou ozýval.

„Ale jak vstoupil Theodor do ádu
i františkánského?" tane asi milému tená-

j

ovi na mysli. Pokusím se krátce nastíniti

i

prbh života Theodorova od toho asu,
kdy dokonil studia gymnasijní až po ny-

njší jeho vk, ve kterém jsme se s ním
shledali v kláštee *skóm. Prvé než -li

z prázdnin odešel do Prahy, aby vstoupil
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do „rhetoriky" kladla mu stále matka na
srdce, aby nezapomenul, že píštím rokem
má již plniti slib daný.

Brzy po píchodu svém do domu te-

tina obdržel dopis ernou peetí opatený.
Otevel obálku a ve velikém chvatu pe-
létl ádky. Bylo to písmo matino, švaba-

chem psané, neitelné a rozmazané — nej-

spíše slza za slzou kanula na papír a smí-

sila se s inkoustem; obsah psaní byl zdr-

cující. Theodor po petení jeho klesl se

srdcervoucím výkikem k zemi jako mrt-

vola. Celá podšená pikvapila teta z dru-

hého pokoje a odnesla jej na lože. Obsah
psaní, jež vedle nho, výpad ši mu z chab-
noucí ruky leželo, byl následující

:

Milovaný synu

!

Nenahraditelná ztráta nás stihla, náš

milý, drahý otec, jest ped trnem božím
i

Do naší vesnice vtrhl krutý host, nakažli-
|

vá nemoc cholera. Tvj otec padl jí za
ob. Modli se za. Až pijdeš, již ho ne-

nalezneš. Jest mu lépe. Nemohu více psáti,

jsem celá zdrcena. I náš dobrodinec, pan
fará není více mezi živými. Bu s Bo-
hem synu! Nezapome na Pána Boha!

Tvá vrná matka
Anna.

To byla pro Theodora opravdu veliká

rána. Vru jest divem, že z leknutí ho
nezachvátila njaká nemoc. Od této doby
byl velice uzaveným. Nastal mu nyní
tžký, trudný boj o existenci. Ale i tu

mu pomohla teta, která nepestávala tru-

chliti po bratrovi; mla velké známosti
mezi rodinami bohatými a zaopatila tudíž

svému „milému Drkovi," jak jej asto
nazývala, hodiny, vždyt mu nyní též nic

jiného nezbylo než vyuováním po do-
mech se živiti.

„Ten rok to ješt vydržím," myslil si

Theodor vždy veer, když požívaje skrov-
nikou svou veei, vzpomínal na celo-

denní trampoty. „A po roce? po roce vstou-
pím do kláštera, Pán Bh sám ukazuje
mi prstem cestu ku zbožnému životu, ne-
jen že jsem zaslíben, ale i otec zesnul
práv v tento as. Poznávám ízení Boží."

A tak se také stalo. Po prázdninách,
které ješt ztrávil u matky, vstoupil do
kláštera, kde mu dáno jméno Arnold. Léta
rychle mizela.

Páter Arnold byl znám po Praze jako
kazatel a u svých spolubratr požíval po-
vsti knze šlechetného, který úpln své-
mu píteli Jar. Sochorovi dvuje, jenž
pestav studovati, zaídil si obchod v Li-

tomyšli a tam se též oženil. S ím v mládí

se zanášel, toho Arnold v celém život
i nezanedbal. Pstoval vlasti své „jednu rži,
jeden štp." Teta jeho juž nkolik rok
odpoívala na Volšanech a matka jeho též

! nalezla stálého klidu a kýženého odpo-

|

inku po boku svého muže — dobráka.

!
Sestra jeho vstoupila k jistému sedláku

do služby, kdež poznala emeslníka tru-

hláe Ivana Kraftu, práv tak chudého,

jako byla sama. Vzali se za sebe. Teta

odkázala sice Btušce polovici penz u-

tržených za domek, nábytek a podobné.

Ale to vše stailo jen na zavedení obcho

du, zbytek promrhal Ivan, který si rád

zahýil a zahrál v karty o peníze. Otec:

Arnold byl pozdji peložen do kláštera

*skóho. Zde trávil juž tyicátý rok, zde

doufal též své kosti složití.

(Dokonení.)

KRONIKA.
Z Prahy. J. kn. Milost nejd. p. arci-

biskup udlil vera v den sv. Karla Borrom.

šesti alumnm kn. are. semináe podjahenství

a sice: pp. Gebhaniovi Pavlovi z Doupova,

Hanzlíkovi Janovi z Kouimi, Mlochovi Aloi-

sovi z Pnína na Mor., Píckovi Janovi z By-

stice u Benešova, Soldátovi Aloisovi z Opaan
Svatošovi Frant. z Líšova, pak kat. Jos. Nová-

kovi. Zítra bude v témž chrámu P. eeným
podjahum mimo p. Gebharda Pavla udleno
jahenství. Taktéž svcen bude p. Fr. Kotalík.

S nimi svceno bylo a bude osm eholník,
a sice: pp. FryEmerich a Siegl Lad. ze Stra-

hova, pp. Remeš Jar., Salfický Jos. a Holubec

Marian z Bevnova, minorita Vodika Kar. a

františkán Hlava Vít, z nichž nkteí v nedli

dne 8. listop. svceni budou na knžství. V tutéž

nedli vysvcena bude nádherná budova školní

na býv. dékanské zahrad na Vyšehrad, kterou

obec Pražská s velikým nákladem pro Lrní okresy

Vyšehradský, Apollináský a nejsv. Trojice

v Podskalí zbudovala.
*—* Pobožnos 40-hodÍnná koná se od

6.— 10 listop. u sv. Víta na hrad Pražském,

od 11.— 15. listop. u sv. Jindicha.
*—* Spolek Arimatejský pochoval v msíci

íjnu 79 chudých kestan v Praze; totiž

z obecné nemocnice 36, ze zemského blázince

16, z nemocnice Milosrdných bratí 7, z nemoc-
nice Milosrdných sester 13, z vyšetovacího v-
zení 1, a z umrlích kaplí 6; celkem letos již

1022 osoby. Dnes ve tvrtek byla v 7 h. ráno

u sv. Jana na Skalce u pítomuosti výboru spol-

kového slavná zádušní mše sv. za v Pánu ze-
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snulé dobrodince a leny spolkové, jakož i za

všechny spolkem pochované sloužena.
*—* ád Františkánský zamýšlí zaiožiti

v ím pro vychování budoucích missionáv
hlavní svou kollej. Po sedm set let tém,
kdy ád trvá, nezastihlo ho vtší neštstí, nežli

zabráním pemnohých klášter tohoto ádu v

Itálii a zvlášt hlavních klášter v ím (Ara

Coeli, S. Bartolomeo, S. Francisco a Ripa a

S. Pietro in Moutorio), ve kterých se vycho-

vávali po staletí nejuenéjší professoi a missi-

onái ádu pro cizí zem (Turecko, Sýrii, Pa-

lestinu, inu, Afriku, Jižní Ameriku). Ješt
dnes ítá františkánský ád 2500 missioná,
z kterých pes tisíc psobí mezi pohany.

*— * Dar Polák pro svatyni Vele-

hrádskOU. Dne 4. íjna pibyla na Velehrad —
v nedli ržencovou — 11. lená deputace

z Halie, ve které byl tak slavný malí Polský

Matjko, jenž odevzdal krásný obraz sv. véro

zvéstv svatyni Velehradské. Vel. dp. dkan
Vykydal pijal deputaci velmi vlídn a pravil,

že obraz bude uscho ván prozatím v Cyrillice a

p zdéji do svatyn Velehradské v slavnostním

prvodu penešen, což se stalo. Pozdji dosta-

vil se prvod polský z Halie s biskupem Du-
najevským v ele.

*— * Brnnský „Hlas," který si získal ne-

ocenitelné zásluhy o rozvoj katolického života

na Morav, stal se od 15. íjna poínaje den-

níkem. Družstvo pi obtížném podniku svém
skládá pedevším nadje své v Pána Boha a

pak ve ctné tenástvo své, doufajíc s jistotou,

že nejen dosavadní odbratelé „Hlasu" zsta-
nou vrni, ale že „Hlas" rozšíený také vnikne

do širších kruh. Pedplatitelé, kteí odebírají

list poštou a mají do konce roku zaplaceno,

piplatí jen 2 zl. 50 kr. Kdo však hodlá ode-

bírati jen týdenník, který vždy v pátek vy-

cházeti bude, má 62 kr. zapraveno naped.
*—* Do kláštera. Nejstarší dcera pana

knížete Karla Lówensteina, 241etá princezna

Marie, jejíž matka byla pi narození jejím ze-

mela, odhodlala se po zralém uvážení, že v-
nuje další život svj nejpísnjší bohoslužb a

odjela proto dne 17. íjna z Boru do Soles-

mesu ve Francouzsku, aby vstoupila do tamního

kláštera ádu benediktinek, nej písnjšího to
j

ádu ženského, jako jsou u p. karmelitky neb

jinak barnabitky na Hradanech v Praze.
*— * Ob biskupova. V mst i kraji Mur-

cii ve Španélíeh panovala, jak známo, nejzui-
j

véjší cholera, které nejvíc chudé vrstvy oby-
|

vatelstva podléhaly. Aby chudin silnjší stravy
J

a lékv opatil, prodal tamní biskup svj sta-

tek, jejž ml v Malaze a stržených 80.000 zl.

rozdlil mezi chudé.

*—
* Anglické dvacatero o neslušnostech

spoleenských. 1. Smáti se hmotné. 2. isti,

když jiuý vypravuje. 3. Pedítati, když o to

nikdo nepožádal. 4. Mluviti, když jiný te
nebo píše. 5. Ve spolenosti oezávati nebo

ohryzovati nehty. 6. V cizím dom kouiti

nebo plivati. 7. Odcházeti z kostela, dokud
nejsou skoneny služby Boží. 8. V kostele

se smáti nebo šeptati. 9. Na cizince zvdavé
pohlížeti. 10. Píchozímu cizinci nepodati sto-

lice. 11. NešetrnosC ku stáí. 12. Pouovati
starších. 13. Nepodkovat! za pijatý dar. 14.

Plésti se do každé rozmluvy. 15. Smáti se,

když nkdo pochybí. 16. Tupiti nepítomného
ve spolenosti. 17. Skákati do ei. 18. Ciniti

poznámky o toalet. 19. Dáti se ihned do jídla,

jakmile se zasedne za stl. 20. Nikoho klidné

nevyslechnouti.

Ze Sicílie. {Cholerová revoluce). Lid na

Sicílii neví, že cholera jest uemocí epidemickou,

nýbrž myslí, že jest to nemoc, kterou proti

Sicilianm nastrojila vláda a lékai, aby chudá

tída obyvatelstva na Sicílii byla vyhubena.

Lékai v dorozumní s vládou otrávili prý

studnice a všude pidávají jedu Není tedy divu,

že domnnka tato zpsobila pravou revoluci.

Lid pronásleduje úady, a lékai, kteí nemoc-

ným chtjí poskytnouti pomoci, bývají pivítáui

výstely z pušek. Ozbrojené zástupy lidu stojí

ve branách a nikoho nechtjí vpustiti do msta.

Ve mnohých tvrtích mst staví obyvatelstvo

barikády, aby nikdo neml tam pístupu. Dv
tetiny obyvatelstva v Palermu opustily již m-
sto, a jest velice smutué, že uprchlíci tito ne-

mohou n -jiti útulku v mstech jiných
;

ba ani

zpt do msta nechce je lid vpustiti a stílí

ua n, jakmile ke zdím se piblíží. Za tako-

vých pomr nezbylo vlád než vyslati jdo Si-

cílie vojenské sbory. — Zajímavo jest na smutné

té historii, jakou asi dvru mí lid k vlád,

když si takové vci o ní mže mysliti, a jaké

asi vzdlání ubohý lid ten má.

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli

:

P. Jos. Macháka, knz . kížov. a býv. far.

u sv. Františka v Praze, 23. íjna 1885,

(nar. 13. beznal816. vysv. 2. dubna 1841);

p. Jos. Reiser, knz na odpoinku v Praze,

26. íjna 1885, (nar. 13. listop. 1816, vysv.

31. ervence 1842);

p. Jan Lindacker, k. a. viká okr. Jáchymov-

ského a os. dkan v Abertáuccn, 26. íjna

1885, (nar. v Chebu 31. íjna 1816, vysv.

26. pros. 1839)

;
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P. Václ. Jan Alexa, kvardian kláštera Miuorit-

ského u sv. Jakuba v Praze, 29. íjna

1885, (nar. v Nemojanech na M.| 2. er-
vence 1844, vysv. 22. ervence 1868).

Vyznamenáni jsou

:

p. Jií Lindner, dékan Jáchymovský, jmenován
správcem k. a. vik. úadu Jáchymovského;

p. Fr. Ehrenberger, kanov. Vyšehradský a far.

v Mýt, jmenován os. dkanem
;

p. Frant. Výšin, far, v Boku Suchomastech, a

P. Václ. ernoch, knz . kížov. a far. v

Únošti, jmenováni kn. are. notáry;

p. Frant. Cáp, far. ve Všeradicíeh,

p. Bern. Boháek, far. v Teboraticích,

p. Jos. Opp, správce vikar. Novostrašeckého

a far. v Slavtíné,

p. Fr. Pecha, far. v Smolnici,

p. Karel Burka, far. v Podáplích,

p. Jos. Trapp, far. v Dejšin,

p. Jos. Tangl, far. v Ohválenicích,

p. Ant. Spále, far. v Mirošov,

p. Ludv. Zihlarz, far. v Perglesu,

p. Václav ejka, far. v Strašicích, obdrželi

exposit. canon.

Ustanoveni jsou

;

p. Ant. Chvalkovský, far. Popovický, za dk.
v Divišové

J

p. Jos. Kosátka, viká pi metrop. chrámu P.

u sv. Víta v Praze, za dkana v Spále-

ném Poií

;

P. Odon Prusa, kapl. Mikulovský na Morav,
za zatím, admin. v Doksanech

;

p. Jan Endt, koop. Abertánský, za admin
tamže;

p. Jan Weber, admin. Divišovský, za admin.

v Popovicích
;

p. Mart. Kocmich, výp. kapl. ve Vinohradech,

za koop. ^tamže
;

p. Ludvík ahoun, kapl. Mníšecký, za koop.

ve Vršovicích

;

p. Ant. Jackl, kapl. Hostomický, za admin.

ve Velichov (Welchau);

p. Jan Flum, koop. v Štpánov, za zat. ka-

tech, v Bubnech a Holešovicích;

p. Eman. Žák, koop. ve Vodolce, za zat. ka-

tech, v Bubnech a Holešovicích.

Uprázdnná místa:

Schippin, fara patr. nábož. matice, od 1. listo-

padu 1885;
Abertany, fara patr, obce Abertáuské, od 4.

listop. t. r.

;

Popovice, fara patr. p. Zdeka hrab. ze Stern-

berg, od 4. listop. 1885.

V biskupství Litomickem
V Pánu zesnuli

:

p. Dan. Endler, knz defic. v Georgswalde, 27.

záí 1885, (nar. v Mikulášovicích 12. kvtna
1844, vysv. 20. ervence 1869)

;

p. Eman. Ring, far. v Šenové Kamenickém
(Steinsehónau), 2. íjna 1885, (nar. v Líp
27. ledna 1825, vysv. 28. ervence 1847);

p. Ant. Plischke, far. ve Stružnici (Straussniu
|

,

18. íjna 1885, (nar. v Markvarticích 21.

ervna 1812, vysv. 3. srpna 1838).

Vyznamenáni jsou :

p. Frant. Cernohouz, far. v Knžmo^tu, jme-

nován vikáem, a

p. Ant. Baselt, far. v Blé, tajemníkem vik.,

oba v stídnictví Hradištském;

p. Frant. Telleš, os. dk. a far. na .Skaláku,

tajem, vikar. ve stídn. Mlnickém

;

p. Frant. Storch, far. v Georgswalde, jmenov.

osob. dkanem

;

p. Frant. Ludwig, far. v Proboštové (Pro-

boscht), a

p. Václ. Jebautzke, far. v Býkovicích (Pits. li-

kowitz), obdrželi exposit. canon.

Ustanoveni jsou i

p. Pavel Schierz, far. v Kónigswalde, za far.

ve Warnsdorfu;

p. Fr. Filip, far. v Mukarov, za far. v Bez-

ddicích (Kleinbosig)
;

p. Aug. Svoba, admin. v Jemanicích, za far.

tamže

;

p. Fr. Kordá, kapl. v Liberci, za prof. bo-

hosloví v Litomicích;

p. Václ. Jelenecký, admin. v Kimov (Krima),

za kapl. expos. ve Všesrudech (Schóssl)
;

p. Jos. Eiselt, kapl. v . Kamenici, za admin.

v Senov Kamenickém
;

p. Ant. Langhans, kapl. v Šluknov, za admin.

v Kónigswalde

;

p. Ant. Beer, kapl. v Kravaích (Graber), za

admin. v Stružnici (StraussniU)

;

p. Jos. Bachor, kapl. v Bukové, za admin.

tamže

;

p. Jos. Hejzek, kapl. v Údlici (Eidlitz), za

kapl. v Liberci;

p. Jan Pibil, kapl. v Ruprechticích, za koop.

v Knžmostu

;

p. Ant. Liessner, za kapl. v Kravaích (Graber)

;

p. Ant. Misek, kapl. v Šenové Kamen., za

kapl. v . Kamenici

;

p. Frant. Hlavá, ueom., za kapl. v Držkové.

V biskupství Budjovickém.

V Pánu zesnuli

:

p. Jan Vožický, býv. fará, 18. záí 1885,

(nar. v Neustupové, 26. ledna 1827, vysv.

23. ervence 1854);

p. Jos. Petik, far. v Záboí, 19. záí 1885,

(nar. v Skalianech 23 pros. 1834, vysv.

1. srpna 1858).
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Jmenováni jsou:

p. Frant. Koffer, c k. vojenský far. v Josefov,

est. kanov. kathed. kapitoly v Budjovicích
;

p. Aut. Málek, dr. theol. viká kathedr. ko-

stela v Budjovicích, suppl. prof. morálky

pi diecesuím bisk. bohosl. ústavu

;

p. Jos. Jelínek, professor církev, djepisu, jest

spolu prof. pedagogiky
;

P. Tbeobald Fróhlich, k. . cisterc. farní adm.

ve Dvoišti horním (Oberbaid), jest tajemn.

Vyšebrodského bisk. vikar. úadu;
p. Karel Trnka, far. v Blé (Weissensulz), ta-

jemníkem Hostouskébo b. vikar. úadu;
p. Jan Raška, prof. biblického studia, a

p. Jan Friepes, emerit. far. Nieder-Abtsdorf-

ský (Vídenské arcidiec), stali se b. notái
;

p. Jan Dobrý, editel b. student, semináe,

dr. církev, práva, a

p. Jan Michálek, far. v Kájov, obdrželi expo-

sit. canon.

Ustanoveni jsou

:

p. Mat. Kratochvil, far. v Hlavovicích, za

far. v Bukovníku

;

p. Jan Selner, kapl. v Zalužanech, za far. ve

Vosov (v Pražské arcid.);

p, Ant. Degregorio, far. v Bubovicícb, za far.

v Theresiendorfu

;

p. Frant. Kukla, prvofar. v Lipkové Vod, za

far. v Bezdkové;

p. Jos. Kohout, koop. v Stachov, za resid.

kapl. ad montem Calvariae v eštících;

p. Fr. Typlt, kapl v Tebonín (v Královélirad.

diec), za resid. kapl. v Zalužanech;

P. Mich. Ržika, knz . premonst. kanonie

Strahovské, za 3. kapl. v Milevsku

;

p. Anr. Trka, kapl. v Medákové, za kapl. v

SSuchdole

;

p. Jos. Kapliky, kapl. v Políni, za koop.

v Hammrech

;

p. Ant, Kamarýt, kapl. v Kaplici, za kapl.

v Trhových Svinech

;

p. Vojt. Kellner, koop. v Neugebaeu, za kapí.

v Dnešicích;

p. Theofil btejfel, prozatím, kapl. v Jablonci

(Ogfolderhaid), za koop. v Borovauech;.

p. Václ. Schwuger, prozat. koop. v Nové
Kdyni, za kapl. ve Všeruhech (Neumark)

;

p. Ant. Diviš, kapl. v Nové Kdyni, za kapl.
i

v Písku;

p. Ant. Maerz, kapl. v Kašperských Horách,

za kapl. v Nové Kdyni.

P. Martin Oliva, cl. . Johannit, kapl. v Stra-

konicích, za koop. v Gross-Harrasu (Víde-
ské arcid.):

P. Ferd. Werner, cl. . Jobannitfi, za kapl.

v Strakonicích;

p. Ignác Bernat, býv. admin. ve Veselíku, za

kapl. v Eisensteinu ;

'

p. Jos. Stank, kapl. v Táboe, za kapl. v

Mladé Vožici;

p. Ant. Maour, kapl. v Kei, za kapl. v

Jinin

;

p. Jos. Lejar, kapl. v Starém Sedle (v Mi-

rovickém vik.), za admin. v Technici

;

p. Jos. Bartik, prozat. koop. v Nezdášov, za

kapl. v Brloze;

p. V. Zemlika, kapl. v Zaboí, za adm. tamtéž
;

P. Cyrill Ržika, k. . sv. Augustina a kapl.

v Lnáích, za admin. v Bukovicích
;

p. Jos. Bouše, kapl. v .rvené eici, za

admin. v Lipkové Vod;
P. Bedich Sommer, k. . premonstr. kanonie

Drkolinské (Schlaegel), neom., za kapl. ve

Friedbergu
;

P. Ignác Reiter, k. . premonstr. této kanonie,

neom., za kapl. ve Svtlíku (Kirchschlag)
;

p. Jos. Pavelka, kapl. ve Velharticích, za

admin. v Hlavovicích;

p. Jan Bohuslav, neom., za kapl. v Medakov
;

p. Frant. Bohuslávek, neom., za kapl. v Nové

Bystici

;

p. Jos. Cáp, neom., za kapl. v Pné Horní

(Baumgarten)

;

p. Rich. erný, neom, za vikar. kathedr. ko-

stela v Budjovicích; ;

p. Felix Faschingbauer, neom., za 2. kapl.

v Chvalšinech
;

p. Karel Froon, neom., za koop. v Teboni

;

p. F. Kadlaek, ueom., za kapl. v Kašp. Horách

;

p. Jos. Kavale, neom , za prozat. koop. v Nové

Kdyni

;

p. Frant. Kordik, neom., za koop. v Nema-

nicích (Wassersuppen)

;

p. Jos. Novotný, neom., za koop. v Cetvinech;

p. Bartol. Fubec, neom., z\ kapl. v Mutéuíu
(Muttersdorf)

;

p. Fr. Španinger, neom., za kapl. v Kaplici

;

p. Jos. Uzel, neom., za koop. v Neugebaeu
;

p. Bed. Vodika, ueom., za kapl. v BernarJicíeh
;

p. Tomáš Zacharda, neom., za kapl. v Jablonci

(Ogfolderhaid);

p Al. Zachariáš, neom., za kapl. v Milín.
Uprázdnná místa:

Záboí, fara patr. p. bar. Lilgenau, od 15. listop.,

Bubovice, fara patr. nábož. matice, do 21.

listop., Šipková Voda, fara patr. bar. Ko-

mersa z L ndeubachu, do 22. listop. t. r.

Nákladem knihkupectví B. Stýbla v Praze

práv vyšel : Kancionálek pro katolické ke-

sany. Písn adveutní a vánoní (koledy). Stran

124 v 8°. tvrté vydání. Cena 20 kr.

K íslu tomuto piložen z knih-

kupectví B. Stýbla prospekt: „Ržový v-
neek" od Ign. Bílka, faráe atd.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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se neprodávají

„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xiv, 34.)

Kázaní
na den svaté Kateiny

Napsal Alojs Dostál.

„Ježíš Kristus jest pravý Bh ,u

Sv. Kateina.

Jako drahokam v ohni se tíbí a hod-

nota jeho na jisto se postavuje, tak po-

vaha lidská v pokušeních a útrapách teprvé

zkoušena a tíbena. Dokud se na lovka
štstna usmívá a pepych nás obklopuje,

ješt vzpomeneme na Boha ; ale když se

to žene ze všech stran na hlavu jako
boue ; neštstí za neštstím nás stíhá,

svízel za svízelem nás provází, až hlava
klesá pod tíží a vlasy šediví; zdali pak
potom vzpomínáme na Boha a obracíme
k nmu zraky své ? Zdali pak v srdci ne-

usazuje se erv zášti a ústa nechrlí slova

rouhavá? Kdož v trkových života okolno-
stech ostojí?

Svatá Kateina, dívka slabá, dívka
prostá stojí ped mocným císaem Maxi-
minem a na otázky jeho klade tak moudré
odpovdi, že sám císa se diví vhlasu
jejímu. „Uiním t mocnou paní, nachem
a hedvábím se odívati budeš, zlato bude
zdobiti hrdlo tvé a palác ti bude obydlím
— zapeš-li Krista a položíš ob na oltá
boh vkožízných." Ale sv. Kateina se

usmje a odpovídá: „Cím mi tvoje bohat-

ství, tvoje sláva? Mým chotm Kristus nej-

v^znešenjší ; nebo jest synem Krále nej-

vyššího, nejkrásnjší, nejbohatší; nebo jest

pánem na nebi i na zemi. u Maximin utíká

se k jiným zbraním, aby dívku svedl
k modloslužb. Slibuje bohatou odmnu
tomu, kdo by Kateinu odvrátil od víry sv.

Než nadarmo. Císa zuí a chápe se po-

slední zbran — katanské. Jaký úspch
má biování, žalá, kolo s ostrými hroty ?

Muitelové vidouce stálos a oddanos dív-

inu, trnou, naplnni jsou bázní, odhazují
muenickó nástroje a prohlašují jasn a
zejm: „ Ježíš Kristus jest pravý Bh. u

Svaté pann dostalo se koruny mu-
enickó. Sata 25. listop. r. 307.

Drazí pátelé! Mezi vlastnostmi naší
sv. víry jest jedna z hlavních ctností stálos.
A kd}' je víra naše stálá? Kdiž hotovi jsme

|

radji statek i život nasa liti než víru svou
!
zapi<i A vzorem budiž nám sv Kateina,
jež pro Krista obtovala život svj, za-
mítla nabízené hodnosti a statky a ráda
umela smrtí muenickou. Než nejen sv-
tice tato, všechna prvá ti století jsou nám
píkladem stálosti víry kesan, „kteí ho-
tovi byli radji statek i život nasaditi, než
víru svoji zapíti/ což bude pedmtem
dnešního rozjímání, budou-li mi lásky vaše
vnovati obvyklou pozornos. —

Na Kalvárii, na dev kíže dotrpel
Spasitel svta, židé se radovali, že s uki-
žovaným Kristem za své vzalo také uení
jeho. Nkolik chudých rybá, neuených,
prostých lidí skrývá se v Jerusalem Než
za krátko vystupují smle a kážou pra-
vého Boha. O letnicích 3000 židu z roz-
liných kraj dá se poktiti. To poátek,
víry kesanské.

Apoštolé pamtlivi jsouce slov bož-

'

skóho Mistra svého: „Jdouce do veškerého
svta ute všecky národy

,

u smle hlásají Kri-
sta z luna hrobu vzkišenóho, na nebesa
vstoupivšího. Štpán — prvomueník —
krví prolitou razí jim cestu Pda jakoby
erstvou krví byla svlažena, rodí horlivé
bojovníky pro víru a Krista. Apoštolov
ze své vlasti, z Jerusaléma a Palestiny
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vypuzeni a pronásledováni rozcházejí se

do veškerého svta kážíce a Krista zve-

stujíce. Sv. Pavel, apoštol národ, daleké

podniká cesty a tisíce pohan zyskává
víe v jediného Boha. Za 60 let po smrti

Kristov v Asii, Africe a Evrop rozšíeno
sím zaseté horlivými apoštoly.

Mocní Riman, nad jichž vládou slunce

nezapadlo, jichž moci žádná pekážka ne •

dovedla odolati, jichž žezlem byla ostrá

ocel; ekov, kteí toho asu byli uenci
na slovo vzatými, umlci dosud obdivo-

vanými, kteí duchem svým pemáhali
mocné nepátely

;
tito Rimanó a Rekové

sklánjí vavíny, mee, žezla a klaní se

v chudob narozenému, cesto a života krut
pronásledovanému a potupn ukižované-
mu Kristu.

Féniané, kteí lodmi svými moe ne-

dozírná probíhali, Egypané, kteí stavbami
ohromné velikosti vynikli, i suroví náro-

dové kozí zvíecí odní, na poušti obýva-
jící, všicci sklánjí kolena svá a velebí troj-

jediného Boha. R. 106. Plinius píše císai

Trajanovi, že Kesané nejen obývají již

ve mstech, ale víra Kristova i vesnice

proráží a chrámy bžk že jsou opuštny.
Za prvá ti století víra Kristova rozšíena
po známém tehdy veškerém svt.

Uenci odkládají knihy, jež pojednávají

uen o všech možných vcech ani hvzd
nevyjímaje, a chápou se písma sv., umlci
odkládají rozdlané obrazy, jež pedstavují
výjevy válené a zasvcují šttce malb
výjev biblických, odkládají dláta z polo

vytesaných bžk pohanských a vnují
píli i um svj na sochy svtc a andl,
slavní eníci zastavují proud eí svých
a naslouchají prostým neueným rybám,
pak jako nebeskou povzbuzeni mocí chválí

Boha, hlásají víru Kristovu a všechny síly

vnují služb boží. Vznešené matrony od-

kládají šperky, prodávají je, aby nasytily

chudáky, jinoši z víru svtového ustupu-
jíce volí tichý život ve služb Ukižova-
ného; z dom mizí nádhera, pepych, ta-

bule jindy tak skvostné chudnou a ve
svtnicích tpytí se místo obraz ne pí-
liš cudných, znamení sv. kíže. Hle, to

vše uinila víra v Krista. Zde poznáváme
jasn a zejm stálost její, pevnost její,

nezdolatelnos její. Než ješt jiným zp-
sobem kesané prvých století ukázali,

že víra jejich stálá, že hotovi jsou pro

Krista jmní i život nasaditi a to /.a, de-

satero krutých pronásledováni.

Záhy proti Kristov víe vystoupili
nepátelé, chtíce božské sím sotva zaseté,

sotva vypuelé, v zniiti. Byli tu Židé a
v popedí jich Savel s farisejskými a pu-
blikánskými stranami, kteí vynakládali
všechny síly, by jako ukižovali Zaklada-
tele, tak i v nive uvedli uení jeho. Byli
tu pohan, byli tu císaové ímští, uenci
i neuení nerovci, kteí jakoby životním
úkolem si položili zmaiti a zahladiti to

uení galilejských rybá. Co jen mže
surovost lidská vymysliti, vše vynaklá-
dáno, by kesané ku smrti byli umueni.
Nejtžší práce kesanm ukládány, ža-

láe jsou kesany plnny, kesanm jsou

údy trhány, kesané byli na kola napí-
náni, kesané smolou obliti jako pochodn
v zahradách jsou zapalování, kesané jsou
do hoícího oleje vpouštni, kesané jsou
houfn vhánni do dráp divokých šelem
pro kratochvíli tyranskou pánm bezohled-
ným, kesané jsou kižováni, slovem ne-

bylo muk, aby jich nebyli zakusili ke-
sané za prvých tí století, za desatera

pronásledování.

Ale vše — vše nadarmo. Nejvtší od-

prce kesan na konec volá: „Zvítzil
jsi Galilejský." Julian z rány hrs krve
k nebi vyhodil, doznav božskou moc víry

kesanské.
Z Katakomb — podzemních hrob —

ozývá se mocný hlas kesan: „Beránku
boží, jenž snímáš híchy svta, smiluj se

nad námi;" muení kesané spínajíce ruce

modlí se: „Bože v ruce tvé porouím du-

cha svého;" a když katané muí, kesané
pobízejí: „Jen více, jen více, Kristus u-

mel za nás na kíži." To bylo pece
mnoho, to pesahovalo síly lidské, v tom

j

zajisté byla ruka všemocného Boha. Lidé

j

díve choulostiví sami ukazují katanm,
j

kde ješt nebyli mueni, páleni, který úd
I
dosud zdráv. A ne jeden ne deset, za jedi-

I nóho císae Diokleciana padlo obtí lid-

j

ských kolik tisíc. A toto pronásledování

j

trvalo ti sta let. Drazí pátelé, neosvdila
j

se zde stálost a pevnost naší víry mrou
j

vrchovatou, nepoznáváte, že, jak pravil u-

I ený Gamaliel židm v porad, dílo Kri-

stovo není dílem lidským, ale dílem božím ?

Jen nkolik málo píklad povím na
objasnnou. Ve tvrtém pronásledování za

Marka Aurelia postaven ped soud sv. Po~

|

lykarp, biskup Smyrnenský. Staec byv
1

vyzván, aby zapel Krista, pohlédl k nebi

a odpovdl pevným hlasem : Již 86 let

jsem Bohu sloužil a v niem nikdy mi
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žádné viny neuinil i jak bych tedy nyní
svému Spasiteli a Králi rouhati se mel!"

Hroženo mu lítou zví neb ohnm. Po
stavena hranice. Chtli pivázati Polykarpa

ke kolu. „Nechte mne takto státi," odpo
vdl, „nebo ten, jenž mn dal trplivost,

abych ohe snósti mohl, dá mi ji také,

bych sebou nepohnul.'4 Dobroee Bohu,
sv. Polykarp zplanul na hranici.

Za téhož pronásledování Pothinus. sta-

ec 90letý, churavý pivleen ped soudce

a tázán: „Kdo jest onen kesanský Bh ?"

Dal za odpov: „Jsi-li toho hoden, po-

znáš ho. w Pothinus po té zbit a do žaláe
uvržen, kde ve dvou dnech skonal. Svatá
Anežka, dívka tináctiletá, že vyznala Kri-

sta, umuena. Ano za posledního proná-

sledování tak zvaný pluk Thebajský táhna
proti vzboueným Francouzm, když plu-

kovník Mauric nechtl ped bojem modlám
obtovati a vojáci se ohrazovali, že ke-
sany jsou — všechen pluk povraždn.

Dr. p. takových píklad zazname-
náno v djinách církevních na sta, a na
tisíce.. Než nadarmo jsou kesané páleni,

mueni, nadarmo divé zvi pedházeni,
víra Kristova rostla víhled a krev
muenická byla novým semenem vzrsta-
jících dav, jež se hlásily ku Kristu Spa-
sitel sám dl o víe a církvi, že brány
pekelné nepemohou jí.

Víe Kristov dostalo se slavného ví-

tzství za císae Konstantina. Pravda zví-

tzí, jak olej nad vodu se vyšine. Tak i

v djinách církve sv. Císa jmenovaný
Konstantin byl jen v Gallii a Itálii uznán.
Na druhé stran stál oproti nmu protiv-

ník Maxentius. Tento byl daleko silnjší a
bitva byla již naped rozhodnuta v ne-
prospch Konstantina. V nouzi vzpomene
lovk na Boha. Tak i císa. Ve snách se

ukázal Kristus. Nedosti na tom V pravé
poledne vidl na nebi svtlý kíž s nápi-
sem kolem: „V tomto znamení zvítzíš."

Uinil císa dle vidní ve snách a na o-

bloze. A zvítzil skuten. Tu oteveny
jsou katakomby a kesané smle se hlá-

sili ku svému práporu — kíži. Stavny
chrámy, oltáe a veejn pinášena Bohu
ob kalvárská. Tisíce pohan vzneše-

ných i prostých hlásí se ke Kristu.
v
Ti

století kesané trpli, až zvítzili, ím?
Stálostí své víry.

Proto, dr. v Kr. vytrvejme i my, bume
pevni, bume stáli ve svóvíie následujíce
vzor a píklad mueník a dnešní pa-

tronky sv. Kateiny. My nejsme sice mu-
eni pro vyznáni své, ale nám teba pev-
nosti a stálosti u víe. Dost nepátel, dost

úskalí, dost píležitostí, jež by nás mohly
zvyklati. Nedejme se, vytrvejme pevn,
neoblomn!" Co odpovídala svtice Kate-
ina císai? „Ježíš Kristus jest pravý Bh."
I my všechny útoky odmítejme od sebe

a žádná svta moc neodlu nás od Krista.

Církev sv. státi bude pevn jako lo
s vysokým stžnm na moi rozboueném.
A vlny sebevíce dorážejí, lodí nepohnou.
Její plachty odolají vtrm a vesla vlnám.
Blaze tomu, kdo této pevné lodi sví ži-

vot svj, ten nezhyne vn, ale vpluje

vítzoslavn do pístavu království nebes-

kého. Amen.

Be
na den Neposkvrnného poetí Marie P.

„Odv tvj jest bílý jako sníh,

a tvá tvá jest jako slunce."

Antifona k nešporám.

Svatý Jan, miláek Pán, vtržen byl

do nebe, kdež mezi jiným také vidl zá-

stup veliký, kterého žádný peisti ne-

mohl, ze všech národ a pokolení a lidí

a jazyk, ani stojí ped trnem a ped
obliejem Beránka, jsouce obleeni v roucho
bílé a palmy v rukou jejich, a volali hla-

sem velikým, kouce . Spasení Bohu naše-

mu, a Beránkovi. A všickni andlé stáli

koleni trnu a starc a ty zvíat : i

padli ped trnem na tváe své a klanli
se Bohu, kouce : Amen Dobroeení a

jasnost a moudrost a díkcinní, est a moc
i síla Bohu našemu na vky vkv.

Avšak emu teba se diviti jest, že

nevzpomíná miláek Pán té Panny blaho-

slavené, o nížto dnes praví sv. evangelium,

že poslán k ní andl, a že ji pozdravil

I
zvunými slovy: Zdrávas, milosti plná,

! Pán s tebou, požehnaná mezi ženami.

Nebyla snad ta pepožehnaná Panna
v onom zástupu velikém, kterýž piodn
rouchem bílým držel palmy v rukou? Ne-
byla Panna pesvatá v zástupu tomto z té

píiny, že zástupu tohoto nebeského jest

Paní a Královnou. Nebyla Panna, and-
lem pozdravená v tomto zástupu nepoet-
ném z té píiny, že sedí po pravici Krále
nebeského, Ježíše Krista.

A ím zasloužila sob toho Panna

32*
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Maria, že uinna Paní a Královnou dvoru
nebeského? ím vyjednala sob Matka
Pán té pednosti, že sedí po pravici Krále
nebeského Krista Ježíše?

Dnešní slavnost neposkvrnného po-

etí blahoslavené Panny Marie jest odpo-
vdí nejlepší, kterou nám Církev svatá na
dotazy naše dává. Neposkvrnným poe-
tím dostalo se Marii Pann té cti, že po-

slán k ní s nebeské výšiny andl s po-

zdravením: Zdrávas Maria, a že nad to

zvstoval jí, že má býti Matkou Syna Bo-
žího Ježíše Krista. Neposkvrnným po-

etím dostalo se Marii Pann té pednosti,

že uinna Paní a Královnou nebeského
dvoru. Neposkvrnným poetím zasloužila

Matka Pán, že mže sedti po pravici

Krále nebeského, Krista Ježíše.

A toto tajuplné, neposkvrnné poetí
Marie Panny v ln matee její sv. Anny,
pekrásn Církev sv. oznauje v nešporách
slavnosti nepoškvrnného poetí výrokem :

Odv tvj jest bílý jako sníh, a tvá tvá

jako slunce. A tato slova Církve Pán,
jimiž velebí a oslavuje Pannu bez po-

skvrny híchu prvopoáteného poatou,
butež s pomocí a pispním Ducha sva-

tého pedmtem našeho rozjímání.

Ty pak Matko a Panno, vadou híchu
nejatá, oisti ústa a jazyk mj híšný, ne-

bo dobe vím a znám, že nejsem hoden
oslavovati Tebe, jižto oslavil nebeský Otec,

jížto poddán byl Boží Syn, a jižto korunou
královskou ozdobil Duch svatý.

Krásná jest zem, spolená naše matka
když dobou letní se zazelená, když etné
kvty ji zdobí, a když pole hojnými klasy

jsou ozdobeny. V dob této všecko z krásy

m&tky zem se raduje a plesá. Lesy, luhy
zahrady a háje jsou plny zpvu nebeského
ptactva. Po zemi hemží se množství živo-

ich rozmanité krásy, o nžto láska a

dobrota nebeského Otce peuje. I lovk
raduje se z dar onch, jimiž matka zem
jej oblažuje..

Tak krásnou jako zem letní dobou?

ano mnohem krásnjší byla i matka naše

první Eva, kdy všemohoucí rukou Boží

z boku Adamova praotci našemu byla pi-
stvoena. Se zalíbením pozírala nejsvtjší
Trojice Boží na matku naši Evu, když
v nevinnosti a kráse v ráji blažen a svat
živa byla.

Avšak na krátce jenom trvá ona bujná
zele, jakou zem v dob letní se honosí.

Piblíží se podzim, kdy pole jest holé,

kvty spadají a zvadnou, lesy a háje on-
mí, a kdy zem zdá se býti mrtvou a ne-
živou. Veškera krása pomíjí a kolkol všude
jest pusto, neveselo a prázdno, až konen
krutá zima obklíí zemi rubášem a veš-
keren život na zemi odumírá.

A tak práv bylo i s naší matkou
první Evou v ráji po spáchaném híchu.
Krása, jakouž od Pána a Stvoitele svého
byla obdaena, pohynula; nebo poznala
matka naše Eva po spáchaném híchu, že
jest nahá, že jest pozbavena všeho, ím
duše i tlo její byly ozdobeny. A jakož
zem dobou zimní jest neplodná, tak i

matka naše a veškero pokolení lidské pro
hích prvopoátený bylo neplodno, ne-

mohlo všemi dobrými (skutky a [ záslu-

hami otevití sob pístup do ráje nebes-

kého. —
Le akoliv zimní dobou bývá na ze-

mi pusto a neveselo, a oko nerádo patí
na zemi zmrtvlou, pece nicmén i zimní
dobou jeví se nám zem zmrtvlá v ne-
vídané a neobyejné kráse. A kdy tážete

se jeví se nám zem dobou zimní v kráse ?

Tehda rozmilí v Kristu, když kolkolem
snhovým rouchem jest piodna. Nebo
toto roucho pikrývá a zakrývá vše, co

na zemi ohyzdného a nepkného. A zem,
piodna snhovým rouchem jest podobna
nevst, kteráž ozdobena jest bílým sva-

tebním rouchem. Roucho snžné psobí,
že nemžeme rozeznati co pod snhem na
zemi erného a neistého se nalézá. A z té

píiny i Duch svatý chtje nám ukázati

krásu a neporušenost nevsty své milé,

Marie Panny praví o ní ústy sv. Církve

:

Roucho tvé jest bílé jako sníh.

Oznauje Duch svatý tímto obrazem
neporušenou krásu své milé choti Marie
Panny. Oznaeno tímto výrokem, že jako
zem, piodna snhovým rouchem, jeví

se zrakm našim celá krásná, neporušená
a istá, tak také Matka Pán jest nev-
stou a chotí Ducha svatého neporušenou
a krásnou. Ano blostný snžný odv Marie
Panny jest i také pro nás dítky Matky
Pán pláštm ochranným, jímžto zastírá

Panna Maria híchy naše a nepravosti,

aby spravedlnost Boži nás dle zásluhy a

viny naší netrestala Odv tento Matky
' Pán bílý jako sníh jest pekrásným obra-

j

zem neporušenosti a svatosti, jakouž Matka
Pán musila býti ozdobena, a mla- li

i býti Matkou Syna Božího.
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Vypravujet svaté evangelium o Pánu
Ježíši, že na hoe Tábor promnil se ped
svými ueníky. A jaká byla ta promna
Kristova na hoe Tábor ? Pravit sv. evan-
gelista, že obliej Kristv byl jasný jako
slunce, a roucho Kristovo bylo bílé jako
sníh, Nezdá se vám rozmilí v Kristu pa-

tícím na Krista promnného v rouchu
bílém jako sníh a ve tvái jasné jako
slunce, že Pán Ježíš objevil se na hoe
Tábor Petrovi, Jakobovi a Janovi v tomtéž
obraze a odvu, v tótéž podob, v jaké
staví nám dnes ped zraky Církev Pán
Marii Pannu bez poskvrny híchu prvopo-
áteného poatou?

A pro pipomínám vám dnes událost,

kteráž se stala s Kristem na hoe Tábor?
Z té píiny, abyste poznali, že sv. evan-
gelium žádné by i nepatrné okolnosti ne-
pipomíná nadarmo. Komu by napadlo,
že odv Kristv pi promn na hoe Tá-
bor, kterýž se stkví jako sníh, mže míti
njaké dležitosti do sebe? A pece nic-

mén dležitosti této nepostrádá. Pán Je-

žíš jest piodn rouchem bílým jako sníh
na hoe Tábor a Maria Panna má roucho
bílé jako sníh. Dkaz to zajisté nemalý
oné pravdy, že Maria ze svatosti Kristovy
pijala ástku takovou, že jest Pánu Je-
žíši nejvíce podobna, pokudž lovka pi-
podobniti lze Bohu. Jinými slovy : Roucho
Kristovo na hoe Tábor, bílé jako sníh a
roucho Marie Panny bílé jako sníh, zej-
mým jest dokladem uení Církve sv., že
Maria Panna pro zásluhy Ježíše Krista od
prvopoáteného híchu byla uchována, a
tudíž bez poskvrny híchu prvopoáte-
ného poata.

Odv Marie Panny bílý jako sníh, jest

zejmým toho dkazem, že platí o Marii
Pann výrok Ducha svatého : Celá jsi

krásná pítelkyn má, a není na tob ani
poskvrny, ani vrásky. Odv Marie Panny
bílý jako sníh jest zejmým dkazem, že
Maria Panna jest ona blostná, neporušená
holubice, kteráž vypuštna byvši z korábu
nebeského, vznášela se myšlenkami nad
zemí tak dlouho, pokudž Noe novozákonný
Pán náš Ježíš Kristus nevztáhl s nebe
ruky své, aby ji uchopil a vnesl do ráje

nebeského Otce svého.
O jaká nám dítkám Marie Panny

z toho radost a útcha, že nám dal Syn
Boží Ježíš Kristus Matku tak svatou, ne-
porušenou a istou, že byla uchována híchu
prvopoáteného, a že odv její tak jest
bílý a neporušený, jako padlý sníh. A

jestliže odv Panny Marie, který jest vcí
pouze nahodilou stkvl se v neporušenosti

jako padlý sníh, jaká teprve musí býti

duše a jaké srdce Panny této, vadou nejató.

Avšak okolnost tato, že odv Panny
neporušené jest bílý jako sníh, pipomíná
i nám dítkám této Matky naší onu po-

vinnost, že i nám teba toho všemožn
dbáti, bychom duši i srdce piodli odi-

vem bílým jako sníh, kteréhožto odvu
dostává se nám na ktu svatém. Ráda
matka piodívá dítky odvem takovým,
v jakýž sama se obléká A nad to nemže
dít matei zpsobiti vtší radosti, než
váží-li si odvu onoho, který je matce po-

dobným iní. Obradovati mže dít matku
svou, nestydí-li se za odv, kterým je pi-
odla macka. Nuže Matka naše Maria P.,

dnes bez poskvrny híchu prvopoáteného
zplozená, piodívá se odvem bílým jako
sníh, dbejmež i my o tento odv, abychom
zalíbili se v nm Matce a Pann bez po-

skvrny híchu prvopoáteného poaté.
A Maria P. bez híchu prvopoáte-

ného poatá v rouše bílém jako sníh celá

jest krásná a poskvrny na ní není, pece
nicmén krása Marie Panny zírá z tváe,
o nížto praví Duch sv. ústy Církve Pán,
že jest jako slunce. A jakož nebeský Otec
o Pánu Ježíši promnném na hoe Tábor
vysvdil: Tento jest mj milý Syn, ve
kterém se mn dobe zalíbilo, tak i o

Marii P. záící ve tvái jako slunce mže
vysvditi nebeský Otec : Tatof jest má
milá dcera, v nížto se mn dobe zalíbilo.

Slunce teplem a záí svou všecku zemi
naší oploduje a zúroduje Ke slunci- veš-

keré tvorstvo zrak svých pozvedá. Slunce
zaplašuje temnou noc a nový den probouzí.

A tytéž úinky, jež psobí slunce ve svt
hmotném, zpsobila Panna Maria, jejížto

tvá záí jako slunce ve svt duchovním.
Pokolení lidské po híchu spáchaném po-

dobno bylo zemi neplodné, o nížto ekl
Hospodin v ráji: Zloeená zem, trní a

hloží ploditi bude.

Pouze Maria P. jest ona zem pepo-
žehnaná, od zloeení ušetená, zem hí-
chem netknutá, zem panenská, kteráž
zplodila svtu Slunce spravedluosti Krista
Ježíše.

Ke slunci každý tvor toužebn zrak
pozvedá. Tak i k Marii P., jejížto tvá
jest jako slunce toužebným zrakem pozí-

rali svatí patriarchové a proroci, jejichžto

duše v pedpeklí oekávaly Spasitele svta,
Krista Ježíše. A tehda kdy Matka Pán
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bez poskvrny híchu byla poata, tehda
už první paprsky tohoto slunce zasvitly

sv. praotcm v pedpeklí.

Slunce zaplašuje temnou noc a pro-

bouzí nový den. Panovalyf ped poetím
Panny Marie na zemi temnoty pohanské.
A poetím Panny Marie vzešla svtu jasná
dennice, jejížto záe, podobná slunci, ozá-

ila a ozaovati bude zemi až do skonání
svta. Po híchu prvopoáteném nebylo
jasného poznání, ale neporušeným poetím
blahoslavené Panny Marie vzešel svtu
jasný den poznání Božího.

Krásná jest tedy Maria P., dnes bez
poskvrny híchu prvopoáteného poatá
v odvu bílém jako sníh a s tváí jasnou
jako slunce. Kéž bychom i my stále zra-

k svých upírali k této Pann pesvaté

!

Kéž bychom se všemožn o to vynasnažili,

aby i duše naše piodna byla odvem,
bílým jako sníh, odvem svatosti a ne-

vinnosti.

A žel íše naše rakouská neposlední
místo zaujímá mezi tmi íšemi, kteréž

Marii Pannu, bez poskvrny híchu poatou
ctily a velebily, o tom jeden z panovník
rakouských, císa Ferdinand III. zejmé
podal svdectví.

Ve hlavním mst íše rakouské ve
Vídni dal postaviti zbožný císa Ferdi-

nand III. pekrásný sloup, kterýž vespod

m jest ozdoben obrazy a podobenstvími vítz-
ství, jakéhož M..ria P. nad híchem do-

sáhla. Na vrcholu sloupu jest socha nepo-
skvrnné Matky Pane s tímto pekrásným
a práv katolickým nápisem:

„Bohu všemohoucímu, nejvyššímu,
vznešenému panovníku nebes i zem, skrze

nhož králové panují; Pann, Bohorodice,
bez poskvrny poaté, skrze nižto králové

vládnou, nebeské Paní a se zvláštní pí-
tulností vyvolené ochranitelce rakouské
íše svuje, odevzdává a vnuje sebe, své
dítky, své národy, svá vojska, své zem a

vše což jeho jest císa Ferdinand III. A
na vnou památku a na vyplnní slibu

daného postavil tento pomník. tt

Nuže když panovníci a králové uctí-

vali Pannu bez poskvrny híchu poctou,
když svovali ochran její vše co mli
nejdražšího, imež se i my píkladem je-

jich. Ctmež Pannu neporušenou, piodnou
rouchem bílým jako sníh. Ctmež ji ne-

vinností a svatostí života. Pevn pipojme
se láskou dtinnou k Marii P., jejížto tvá
záí jako slunce, a ona rozeheje srdce

naše, že milovati bude Boha celým srdcem,

celou myslí a vší silou, a bližního milo-

vati bude jako sebe. Záiti nám bude
Panna Maria láskou mateskou na pozem-
sku a osvcovati nám bude i také cestu

do íše Syna svého Ježíše Krista. A po-

známe, že pravdu má Matka Pán, když
praví: Blahoslavený lovk, který mne
slýchá, a který bdí u dveí mých na každý
den, a steže u veejí dveí mých. Ten,
kdo mne nalezne, nalezne život, a dosáhne
spasení od Hospodina. Amen.

Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dek. a b. vik. v Hoicích.

(Pokraování.)

FiVpsdorf jest veselá, pkn položená

vesnice u mírném, jasném a oteveném údolí,

ano spíše na rovin od nádraží se jde

pknou cestou až tam. Domky, stavné
horským zpsobem, jsou roztroušeny a ves-

nice podlé vody daleko se táhne až tém
ku Georgswalde, kam farou písluší. Sta-

vení jsou veskrz pízemní, ale upravená,

istá; i chodníky po lukách jsou upraveny,
srovnány a vyštrkovány, dosti široký a

po stranách rýhami opateny, by jimi voda
stékala.

Z daleka již vítá t nádherný chrám,

basilika v istém, románském slohu, který

k tomu místu, kde zjevení Rodiky Boží

se stalo, tsn pistaven jest ; nebo na
tom míst, kde Blahoslavená Panua ubohé
Magdalen se zjevila, stojí pkná kaple,

v témže slohu, a v ní na tom míst, kde
Rodika Boží se zjevila, stojí hlavní oltá.

Domek tedy, v nmž zjevení se stalo, zmi-

zel. Maria Kade bydlí nyní na druhé stran
chrámu v domku rovnž nízkém, prostém,

devennóm.
První naše cesta byla ovšem ku chrá-

mu
;
je již dokonen. Nádherná, dstojná

majestátní to stavba, jak nebes královny

dstojno jest V prelí má dv vže a

nad hlavním oknem ve štít krásnou sochu

Rodiky Boží Filipsdorfské, tak, jak se

zjevila královna nebeská, v bohatém rouchu,

se zlatou korunou na hlav. Na levé stran
od prelí a nad n ku pedu ponkud
vynikajíc, nalézá se ona kaple.

Vešli jsme ; v hlavním chrámu uvnit
pracovali ješt dlníci; kladli podlahu,

dlažice a dlali práce truhláské. Dstojuý
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p. fará Georgswaldský vydal již pes
200.000 zlatých, než vc tak daleko pi-
vedl, což milerádi víme a ješt bude teba.

Na hoení stran chrámu, nedaleko
domku, v nmž bydlí zázran uzdravená,
se stavla tehdy, jak nám ekli, fcra\
není však fara, ale dm eholní) nebo jak

nám bylo sdleno, mli tam bydliti a snad
již bydlí, éholníci, kteíž mají obstarávati

duchovní poteby poutník, zvlášt co se

kázaní a pobožnosti kající tkne. Stavení,

jak jsme vidli, mlo býti dosti rozsáhlé

a dkladné ; ale byly teprv položeny základy

-

Z chrámu se jde po práv stran do
kaple zjeveni: sestupuje se po nkolika scho-

dech dol. Tu vidli jsme v lavicích dosti

nábožných duší, hlavn ženských, kteréž

všecky kleíce tu nábožn se modlily.

Svaté panovalo ticho. V ele kaple jest

oltá, jediný, dosti skrovný, na nmž pkná
soška téže Rodiky Boží Filipsdorfské se

nalézá. Piklekli jsme i my blíže, abychom
ji shlédli a na tom svatém míst se pomod-
lili, Pesvatou Pannu uctili. Máme totiž

i my v mateském jazyku našem již dávno
upravené a tiskem vydané pobožnosti ku
Pann Marii Filipsdorfské. Jednu totiž již

od r. 1869., kterou sepsal a vydal dst.
p. P. Cyril Kariéra, knz ádu svatého
Benedikta, nyní zasloužilý fará v Pod-
áplích nedaleko Roudnice a kteráž nese
název: Rukov devítidenní pobožnosti ku
Pann Marii Filipsdorfské. Sestavil V. C. K.
knz ádu sv. Benedikta a (tehdy) koope-
rator v Polici. istý výtžek knížky té

vnován jest na stavbu chrámu Pán ve
Filipsdorfu. V Brn 1869. Nákladem aso-
pisu „Škola Božského Srdce Pán." —
První to snad ob z péra eského, a jak
vidíme, Bh jí požehnal. Nyní stoji již

chrám, na njž vynaloženo již pes dv
st tisíc zlatých; kde že se ta veliká summa
vzala? Odpovídáme: Rozmnožil Pán zá-

zran málo chlebík na poušti ! Šly krej-

cárky ty hlavn z kapes chudiny a trpí-

cích! — Dotýkáme, že knížeka p. Kan-
rova dožila se již pátého výdaní, v téže
firm a s týmž úelem

;
dkaz, že úcta

Rodiky Boží se vzmáhá a tím i katolická víra !

A knížku druhou pro lid eský sepsal

a vydal vysoce horlivý a mladistvým ohnm
lásky ku vlasti a církvi boží vždy stejn
hárající staiký knz a vlastenec, a jeden
z nejstarších spisovatel eských, vysoce
zasloužilý knz, Jan Štpán Keek, tajem-
ník bisk. vikariátu Kosteleckého, bisk,

notá a estný dkan v Písené, diecóse

Kralohradeckó, kteráž nese název: Maria,

pomocnice kesan] aneb: Nadpirozený pra-

men milosti ve Filipsdorfu. Sestavil .Jan St.

Keek, bist. notá a . dkan v Písené,
Kralohradecké diecése. Drubó, promnné
vydání. V Brn. Tiskem W. Burkarta*

Nákladem rovnž „Školy Božského Srdce

Pán. 1877." Roku pak 1882. vyšlo téže

knížky již vydání tetí. — Ejhle, druhá
obt z eského péra k uctní Rodiky Boží

Filipsdorfské, položená z istého, upím-
ného srdce na oltá její.

Knížeka první obsahuje po krátkém
úvodu, v nmž se o úct ku Rodice Boží

mluví a navedení ku devítidenní pobož-

nosti dává a o zázrané první události

vypravuje, pouze devítidenní pobožnost ku
Rodice Boží, kteráž z tchto ástí se

skládá : z modlitby pípravné, kterou ovšem
dobe jest íkati každého dne; pak násle-

duje modlitba, píse a vypravení nkte-
rého zázraného uzdravení. Tak prvního

dne Marie Kadeovy
;
2. Matildy Rudolfovy

;

3. Magdaleny Langhansovy; 4. Františka

Fabicha z Neugrafenwaldu ; 5. Terezie

Diesnerovy; 6. Antonína Streita; 7. Marie
Fiisselovy • 8. dne dvoje zázrané uzdra-

vení Jana Metznera a Karoliny Finkovó
;

9. dne pak opt dvoje uzdravení Marie
Donatovy a Marie Šolcovy. Pak následuje

zakonení téže pobožnosti, litanie, modlitby
ku rozliným svatým, modlitby mešní a

písn.
Knížeka druhá jest obšírnjší ;

vypra-

vuješ po krátkém úvod první zázrané
uzdravení Marie Kadeovy (I), vystavení

chrámu a další píbhy poutního místa

toho (II); ve tetí ásti (III.) rozliná jiná
uzdravení po jednotlivých létech, po celé

desítiletí od r. 1866—1876, pak devítidenní

pobožnost a rozliné jiné modlitby a písn
ku Rodice Boží. — Oba tito páni bratí
duchovní nemalých zásluh si získali o úctu

Rodiky Boží a duchovní vzdlání našeho
eského lidu. Bh jim to zapla.

Pomodlivše se v kapli šli jsme se

podívat potom do domku, kde Magdalena
Kadeova bydlí, chtice i osobn ji poznati.

Domek je devenný, prostý, pouze pi zemi
a dosti nízký; ze sín jdou svtnice na
dv strany, na právo i na levo. Ta na
právo mla okna, jak jsme z vní vidli,

odestená
;

ta na levo zastená, ano i okeni-

cemi opatená. V síni stál kbelík se prád-

lem a sín byla pomokená
;

pralo se.

Zkoušejíce tu tam za kliku u dvéí, všude
shledali jsme býti zaveno ; nemohouce se
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nikoho ani dovolati, ani doekati, odešlí

jsme. By]o již poledne; dlouhá cesta ozý-

vala se prázdnotou žaludku; odešli jsme,

s touhou neukojenou, shlédnouti tu, kteráž

úastnou se stala zázrané milosti boží, a

kteráž až dosud patrným jest dkazem,
jak mocná jest pímluva Rodiky Boží a

že Bh doufajících v nho neopouští.

Všedše do hostince, který tamním lidem
nám byl odporuen (neb tujest již hostinc
nkoliko, hlavn pro poutníky, kteíž zhu-

sta u velikých houfech sem picházejí),

shledali jsme místnost býti istou a sluš-

nou. Strava byla dosti chutná a nedrahá,
pivo pitné, ovšem ne Plzeské. Ohlédnouce
se po jizb, spatili jsme na stn obrazy
Jejich Velienstev, našeho císae pána a
císaovny paní. To nás potšilo; „ejhle",

pravím, na na samém rozhraní, nejsme
tu pece ješt ve Grossdeutschlandu ; vane
tu vzduch rakouský; 1

' a mile ta vc na
nás psobila; Však co si poznámky své

se spoleníkem vymujeme, pijde nám
se podívati do vedlejšího pokoje; a hle,

z daleka poznáme v modrém kabát po,

šedých vousech, a mohutných nlecech sta-

rého Viléma, císae nmeckého, ftku: „Jsou
na rozhraní

;
jednou nohou stojí v Cechách,

druhou v Prusku; 4 a už jsme se necítili

býti tak doma, jako prve.

Oberstvivše se a si odpoavše šli jsme
ješt jedenkráte navštívit kapli a poklonit

se Pesvaté Pann, díve než bychom ode
šli, tolik sklíených srdcí již se tu pot-
šilo, tolik milostí vyžádáno jest. A jak

milé pekvapení! Nebyla ješt ani hodina
spoledne a kaple plna lidí, více než ráno

a již cestou potkávali jsme mnoho žen-

ských, zvlášt dívek, jež pímo do kaple
chvátaly. To mile na nás psobilo. Byly
dlnice ze blízké továrny, pádelny, as

200 krok odtud vzdálené, stavení velikého,

nádherného. Sly již od obda. Pozorovali

jsme, že žádná z tch, jež z té strany

picházely a ^edló kostela šly, neprošla,

aby se byla v kapli nezastavila a svatou
Bohorodici neuctila, tu Otenáš anebo
Zdrávas se pomodlíc. Všecky velmi slušn
se chovaly ; rvaté ticho vládlo v kapli.

Každá odcházejíc se uklonila a pokleknutím
úctu vzdala.

Všecky byly také, jak jsme vidli,

slušn odny
;
prost, ale ist ;

také žádná
nebyla bosa

; a nic roztrhaného, ani špina-

vého na nich jsme nevidli ; ale také nic

zbyteného, žádné zbytky bývalé nádhery
a nerozumné mody, jako zhusta na dlni-

kách z našich továren vidti jest. Zdá se,

že ten lid tam jest rozumný, usadilý a

povážlivý a není tak mravn zbankrotelý,

jako ho máme namnoze zde doma. Nepepí-
náme; známet vc ze zkušenosti. Takéjsou
lidé tam hmotnjší a silnjší

;
bylo vidti

mezi nimi i sliné, kvetoucí tváe, jakých
u nás mezi továrnickými dlnicemi ne-
uhlídáš. Tu vše se obtuje mod, nesmyslné
parádnosti a ku posilnní tla nepejí si

nieho. Tam, zdá se, jest toho opak ; šatí

se prost a stavu svému pimen, ale

ist; slovem, zdají se býti rozumnjší, než
dlnictvo u nás, zvlášt ženského rodu. A
trudné svdectví to, ale pravé. A když
ješt ti, kdož mají lidu tomu, dosti ku
lehkomyslnosti náchylnému, kázati a lho

pouovati, jej ješt kazí a jed nevry a

nenábožnosti mu vštpují : tut již vru
teskno a neradostno býti na svt.

Chtíce nco památek z pouti Filips-

dorfské sebou dom pinósti, zastavili jsme

se v boudách a krámích, jež tu, na pout-

ním míst, ovšem neustále oteveny jsou.

Byli jsme žádostiví vdti, jak to s ešti-

nou tu vypadá, nebo jsme vidli, že tu

i dost eských poutník bývá. Vkroíme
do nejbližšího krámu a spustíme schváln
po esku ; a ejhle, dostalo se nám ihned

eské odpovdi, a s nmeckým ponkud
pízvukem. Bylo dve as 16 leté, které

velice si libovalo, že umí esky a že s

eskými poutník}7 po esku mže hovoiti.

Ptáme se po eských obrázkách, modlit-

bikách a písních ku Pann Marii Filips-

dorfskó a hned ukázáno nám nkolikero

;

myslíme, že budou snad jen jarmarení,
sprosté, s nesprávnou mluvou a nespráv-

n>m pravopisem, jak uvykli jsme namnoze
mezi Nmci vidati ; ale nikoli, vše bylo

pkné a správné, a tudy, z toho potšeni
jsouce, jsme s chutí rozliných obrázk a

písní, modliteb a popis téhož poutního

místa, hezkou ástku koupili. Tut dojista,

mohouce prodati a vydlati, sousedé naši

eského jazyka nepátely nejsou.

Již pak jsme chtli uavštíviti |dst. p.

faráe v Jirolesi (Georgswalde), do jehož

kollatury Filipsdorf náleží a šli tudy nej-

prv dlouhou vesnicí Filipsdorfem, ítající

pes 100 ísel a pak píjemnou cestou po

lukách. Slunéko hodn pražilo
;
ale kdož-

by byl stejskal? náležít zajisté ku pouti,

i nco nepohodlí snášeti.

Jirolesi ili Georgswalde, msto v Ce-

chách, v kraji Litomickém, hned podlé

hranic saských, v krajin nejvýše prmy-
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šlové, s láznmi a silným zvlášt pláten-

nickým obchodem, mlo již r. 1857. na
8000 obyvatel; má dráhu a celní úad. a

dost hostinc, jinak však je místo isté.

Pana faráe jsme doma nezastali, proto

jsme musili hledati odpoinku jinde, aby-

chom se ped palivými paprsky slune-
ními ukryli, nebo na dráhu jsme mli
ješt dost asu.

I vešli jsme tudy do hostince, nade-

psaného „zum Ortsgerioht" — „u místního

soudu tt Tu bude dobe býti, myslili jsme.

Noviny tam byly dvoje, ale nic kalého,

jen tak plátky domácí, nco z Warnsdorfu.
j

Ale co se rozhlížíme po svtnici, hle hle,

hlásí se k nám h ajan
;
kýho vejra ! ty také

tu ? tak daleko na severu, v nejzazším

koutku eské vlasti. „Pilsner Bíer" —
j

Plzeské pivo — stálo velikými ervenými
literami tištno na stn. I vítáme t,
brachu, vítáme ! A nám slunéko dost

topí, však tvé blahodárné zahívání sne-

seme ; budeme topiti i uvnit, bychom toho

zevnjšího tepla tak nepociovali, nebo tak

se snad ob pkn vyrovná ; a proto honem
sklenku sem! Jen budeš-li pravý ech, z

Plzn ! nebo se všelijakýeh darebák pod
tvým jménem po svt potuluje dost; —
ale byl to krajan. Plzeák, ale už njak

i

lehí, snad že od té dlouhé cesty

!

Sedíce klidn a hledíce oknem na ko-
j

stel, upozornni jsme byli pítelem na
jedno okno a to hned pr\ ní po stran od
hlavních dvéí. Praveno nám, že nedávno
pihodila se tam zvláštní vc sméšnohrdinská,

ili tragikomická. Nevrný jakýsi milovník
ml svatbu ; a když v den kopulace se

svou novou nevstou tudy pod oknem tím
do chrámu Pán v ele prvodu se ubíral,

ejhle tu objeví se bohyn pomsty v po-

stav bývalé jeho milenky v osudném onom
okn a vyšplouchne z nádoby veškeren
neistý obsah, jejž v sob chovala, pímo

j

na vystrojenou nevstu. Nenadálé pekva-
:

pení to bylo ovšem ženichu a všem hostm
j

nejvýš nemilé; ale svatba byla pece, a i

ubohá, kterou jednak lítost a bolest, jed-
'

nak i zlomyslnost a mstivos k tomu kroku
j

byla dohnala, musila ten svj nerozvážný
krok ve vzení odpykati, pokutu zaplatiti,

i náhradu dáti. Ale co plátno, jen když
ženské vášni a zlomyslnosti uinno jest

i

zadost. (Pokraování.)

Jflalickosti.
(Jos. Šastný.)

(Dokonení.)

XII.

Mnohou ušed chodec v potu míli,

v palác vkroí paní milostné;

smutn mluví slzy žalostné,

jak chudému dlouhá cesta k cíli.

Pislibuje mravy, stálou píli,

kynou nadje mu radostné

;

nyní ješt ruce blostné

pijímejte díky v této chvíli!

Mnoho dostal, dkuje jí mnoho,

políbil jí ob ruinky.

Kdož by neml velkou radosC z toho?

Tvá pak paní hnvné se již rdla.

„Neznáte snad ješt zpsob V"

Na zvyk, v srdce, prostá, nehledla.

XIII.

V krásném háji slavíek mue vítá.

Dkuji mu v duchu tichounce, —
polib sýlám vzhru slaounce —
a hned druh množství kol mne lítá.

Ve mé hlav se mn nyní svítá.

Lehnu na mech sob lehounce,

když dopéli, mlaví slabounce

k vlasti duše božskou hudbou zpitá

:

„Co pak ti mám, pve, za to dáti,

když uvykl svt již pévkyním

na prkn dnes rže, vnce stláti?
u

„Na odmnu hlas mj málo plesá,

zadarmo já péju echii,

lide, hudba zdarma v lnu lesa!"

XIV.

„Velký trest! neb velká moje vina!"

naíká si malý vinníek,

„neodpustí nikdy tatíek,

le ho pohnou slova maminina,"

Sepnouc ruce malá Vilémina.

Jak jest skromným každý prstíek

!

Malík hladí drubý malíek —
plaky jemné pláe šelmovina.
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Prosif umí jako žádné dítko! —
Srdce matky hned se zjemnilo;

pée, lásky potebuje kvítko.

Jde ku muži — a ten již se zvedá,

jímá Minku v sladké objetí.

Nikdo tolik jako matka nedá!

XV.

Jaro zkvetlo — vše snad život dýše —
sluncem záí nebe modravé,

v lesku skví se vže sedavé

a hrad starý mládne u své výše.

Dole ale smutno — pusté chýše,

dumky pjí toky bublavé —
hlávky sklání stromy blavé,

jež se pnuly k nebi v hrdé pýše.

Rakev nesou — a cesta ta dolem

slzou sterou všude zrosena —
vnc stuhy erné vlají kolem.

„Sluho Pán!" každý smutn bude,

„škoda, tebe, srdce nejlepší

!

Kdo nás nyní v srdci nosit bude ?"

XVI.

Dlíš snad kol mne stále, matko milá

!

Smjí Da mne tvé se tváiky,

objímají bílé ruiky —
bílá loktuš -- celiká jsi bílá:

Nebi vrná, v pracích ve všech ilá,

duší byla's naší svtniky,
otce, bratry a ti sestiky
jasem oka již jsi ©blažila. —

Jednou ale byly malých boje,

každý matce chtl bý milejší:

„Tvá jest mén, více matka moje!"

„Každému jsem celou," sladce praví.

Kdo z nás tomu asi rozuml,

že se láska v ástech celá slaví?

XVII.

Chrámem zavznl velebný zpv vrných,

hlas jich vchází v jarní pírodu,

chorál vstoupá božím po hodu

v kleubu nebes výšin uedomerných.

Tamo ale bda! Po dnech perných
zpvem spustlým plní hospodu —
chudí duchem po svém rozchodu
peníz nesou na stl krem herných.

Oni ssali v sebe bohovitosC,

srdce posvtili modlitbou,

doma se jim množí mohovitosC.

Zde však v duši, doma plno zmatku!
Pravda stará opt vítzí:

„V chrám nepromodlíš svého statku!

xvni

Nejsou msta, zámky, ani hrady

velikán vždycky domovem,
asto pod chudikým pod krovem
zrodily se ctnosti — duše vnady.

Neslav též jen pvc, rek ady,
brate ozdobným svým hovorem!
asto pod klášterním píkrovem
žil rek vtší, prost vší chyby, vady.

Aniž v, že koho šáva vinná

k vyšším roznítila ideám,

než-li asem voda Sázavina.

M však sílu ducha podle cíle,

jenž, ím více s nebem 'spojuje,

tím jest vtším mistrem ve svém díle.

XIX.

Sláva tm, již na oltái vlasti

život kladli v ob zápalnou,

vnce aspo na nich nevadnou

Sláva tm i, již dovedli klásti

odpor bludm rukou želez uou,

kteí pérem, eí vítznou

klam i šalbu vrhli do propasti

!

Stokrát ale veleben bu, duchu,

který církvi rám propjiv,

též i k prosbám vlasti kloníš sluchu !

Nebo to jest cesta žití tvého

:

„abys obma se zasvt
spchal slavn v náru Všemocného!"
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Holešovice a Bubny.

Historické upomínky od Frant Vacka.

(Pokraování.)

n.

Kostel sv. Klementa v Bubnech tšil

se vzorné péi kížovník božího hrubu
z kláštera Zderazského. R 1298 vyprosili

mu v ím zvláštních milodar duchov-
ních. Téhož roku dne 28. bezna vydán
byl list, kterým dva hodnostái církevní

pi dvoe papeže Bonifáce VIII. povolují

odpustky 40-denni všem, kdož by naplníce

výminky od církve stanovené, pítomni
byli službám božím v kostele Bubenském
o hodech nejslavnjších narození, vzkí-
šení^a nanebevstoupení Pán, seslání Ducha
sv., jakož i o svátcích Mariánských a po-

svcení chrámovém, ba i tm, kteí ukáží
se býti dobrodinci kostela sv. Klementa.*)

Ke pedním dobrodincm chrámu toho
ítati dlužno dva poddané královny Elišky
v Bubnech, kteí sluli Ursové a*r. 1311
darovali pozemek ke zízení kostela a hbi-
tova. Jak se zdá, nehovl starý chrám
Bubenský potebám vícího lidu bu pro
obmezenos bu pro chatrnost svou ; i po-
mýšleti bylo ochráncm jeho na novou
stavbu. Darování píhodného pozemku
pijali tedy ochotn pedstavení kláštera
Zderazského a dali si je potvrditi od krá-
lovny Elišky listem posud zachovaným ze
dne 25. ervence r. 1313, jenž v pekladu
zní asi takto: „Známo iníme, že k pros-
bám eholních kížovník božího hrobu
z kláštera Zderazského v Praze schválili

jsme darování zem uinné skrze Ursa a
jiného Ursa, poddané naše v Bubnech, ke
zízení kostela a hbitova tamtéž, . . .

chtjíce tomu, aby svrchu eení eholníci
a nástupcové jejich svobodn a pokojn
na všecky asy budoucí v držení mli onen

'

pozemek, kostel a hbitov, jakož i starý I

kostel a hbitov tamtéž od minulé doby m<ijí

v držení."**) Starodávný kostel sv. Kle-
|

menta byl téhož roku postaven na jiném <

míst nežli pedtím, to jest nepochybn
na svém míst nynjším.***)

Parní kostely msta Pražského nále-
žely, jak známo, ve 14. století k dkanátu 1

*) Emlerova Regesta II. str. 770.
**) Regesta III. str. 15. Pvodní list o-

chrauje se v e. k. dvorním archivu Vídeském.
***) Tomkovy Dje Prahy % str. 262 n.

Pražskému aneb mstskému. K tétnuž d-
kanství poítány byly také krom msta
kostely v Bubnech, sv. Pankráce ve Kru-
šin, sv. Jana v Oboe, kostel v Ovenci,

v Podolí a ve v Psárech pod Vyšehradem.
Z knih konfirmaních, které založeny

byly snahou prvního arcibiskupa Pražské-

ho Arnošta z Pardubic, známe jména n-
kterých fará Bubenských z doby ped
válkami Husitskými. Byli to vesms knzi
z kláštera kížovník Zderazských. Když
seki se r. 1357 bratr Heman duchovní
správy v Bubnech, podal probošt Jindich
za faráe ke kostelu sv. Klementa Miku-
láše, který potvrzen byv od arcibiskupa

Arnošta dne 9. ervna 1357, uveden byl

do úadu svého od plebána u sv. Petra
na Poíí. Týž Mikuláš stal se tuším pe-
vorem a postoupil kostel Bubenský knzi
Michalovi. R 1359 složil dobrovoln fará
Michal hodnos správce duchovního v Bub-
nech a nástupcem jeho jmenován byl od
probošta Mikuláše bratr Michal, jejž po-

tvrdil arcibiskup Pražský dne % prosince.

Plebán Michal zemel r. 1380, maje za ná-

stupce bratra Mikuláše potvrzeného dne
10. záí 1380.*) Mikuláš spravoval faru

Bubenskou až do své smrti r. 1389. Po
nm pišel kížovník Jošt, jenž setrval

v Bubnech za ti leta (1390—93). Do r.

1417 byl plebánem pi kostele sv. Klementa
v Bubnech bratr Hensl a nástupcem jeho
stal se kížovník Jií.

Co se tkne pozemkv a usedlostí Buben-
ských ve století 14., známo jest, že ástka
vsi té asi se 40 korci polí byla majetkem
kláštera Zderazského***) Mimo to viduo jest

ze zprávy svrchu podané o darování zem
ke kostelu sv. Klementa, že královna Eliška,

cho Jana Lucemlurského, a snad i ddi-
cové její byli pány nkterých statk Buben-
ských, majíce tu poddané sedláky (pau-

peres). Ti dvory v Bubnech náležely ten-

kráte k purkrabství Pražskému. Od které

doby drželi je purkrabové, nedá se více

zjistiti, nebo zmínka o dvorech tch dje
se teprv k r. 1320, kdy dne 24. kvtna

•) Libri Conf. I. str. 52, 109; III. a IV.

str. 139.

**) Tomkovy Dje Prahy V. str. 208. —
Litovati jest, že arcijahen Pražský Pavel z Ja-

novic nedal nieho poznamenati o kostele Bu-

benském a osad k umu hledící, když na pod-

zim r. 1379 visito val chrámy dkanátu Praž

skétao.

***) Tomkovy Dje Prahy III. str. 115.
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postoupil je smnou král Jan Lucemburský
ku proboštstvi kostela Pražského.*) Mimo
ti dvory, z kterých vycházelo roního
platu pl druhé kopy grošv, mli pur-
krabové v Bubnech jednoho podsedka (sub-

j

ses), to jest poddaného hospodáe, který
pvodn tam nesedl, nýbrž od jinud se

pisthoval; a i toho pepustil král ke
proboštstvi u sv. Víta**). Z Bubn odvádla
se ron tyi kuata ke kapli sv. Antonína
ve dvoe arcibiskupském (u sv. Tomáše),
jak dosvdil listem r. 1359 správce kaple
arcijahen Plzeský jménem epold.***)

Prodlením asu pešly usedlosti Buben*
skó vtším dílem do rukou soukromých
držitelv. Na poátku století 15. byl pá-
nem v Bubnech urozený rytí Heman z
Jeené. Zemanský rod, z nhož pocházel,
ml jméno své po ddin zvané Jee ne •

daleko Válee v nynjším okresu Buchov-
ském. Clen rodu toho Oldich z Jeen
uvádí se za svdka pi listin z r. 1289.

Jan z Jeene, kanovník u sv. Víta (1378)
a arcijahen Hradecký (1386—95), ml bra-

tra Hemana, který se psal rytíem z Je-

en, jinak z Netin a sedl na Hrádku.
Heman byl podacím pánem kostela Skytal-
ského, kostela v Liticích, kde bratr jeho
Jan byl faráem a konen kostela v
Ojprnicích. R. 1407 pipomíná se týž rytí
Heman z Jeen (aneb mén správn
eeno „z Jean*) sezením v Bubnech. f)
O dvanácte let pozdji (r. 1419) mluví se

o jiném zemanu Frenclinovi z Buben jakožto
majiteli nkterého zboží ve vesnici téhož
jména ff).

Nebude od místa, jestliže uvedeme
tuto nkteré historické upomínky, pokud
táhnou se k Bubnm a nejbližšímu okolí

jejich. Za krále Václava I (1230—53) obeh-
náno bylo Staré msto Pražské hradební
zdí, která poínajíc na behu Vltavském,
pokraovala nynjší Tídou Elišinou tak,

*) Tamtéž I. str. 347, 373. II. str. 262.

**) Regesta III. str. 242 : Item cum tri-

bus curiis in Buben dimidiam alteram sexage-

nam solventibus et uno subside.

***) Libri Erect, I. str. 6.

f) Porovnavše nkterá místa knih konfir-

maních (III. IV. str. 103, 169; V. str. 249,
VI. str. 3, 202), shledali jsme, že Heman
z Jean, o kterém mluví Tomek v Djích Prahy

II. str. 263, není nikdo jiný nežli bratr ka-

novníka Jana z Jeen, jichž obou dotýká se

Tomek slovy uvedenými III. str. 174 n.

ff) Tomkovy Dje Prahy II. str. 263.

že Poíí ležící proti Bubnm zstalo mimo
msto. Kolem Poíí picházelo se k ostro-

vm Vhavským, odtud pak brodem bylo
se lze dostati na levý beh eky. Když r.

1248 vypukla boue v Cechách proti Václa-
vovi L, jehož syn Pemysl Otakar posta

ven byl v elo nespokojencv, uchýlil se

král do Moravy a sebrav tu dostatek voj-

ska, pitrhl v únoru r. 1249 ke Praze a

usadil se na Vyšehrad O nkolik dní
pozdji hodlaje zmocniti se hradu Praž-
ského, vytáhl Václav s celým vojskem
svým, pebrodil Vltavu blíže zdí mstských
proti Bubnm a obešed hrad, rozložil voj-

sko mezi Strahovem a Bevnovem.*) Syn
a nástupce jeho Pemysl Otakar II, (1253
—78) pojav za manželku Kunhutu, dceru
knížete Ruského Rostislava, dal se záro-

ve s ní korunovati na království eské
0 hod Božím vánoním r. 1261. Ke slav=

nosti té dostavilo se tolik vzácných hostí,

že ani hrad Pražský nemohl jich obsáh-
nouti. I dal král Pemysl zíditi na poli

Letnéin mezi Bubny, Bubenem a Holešovi-

cemi nkolik stavení ze deva a upraviv

v nich prostranné a nádherné sín, asto-
val slavným zpsobem po dva dni všecky
hosti své.**)

Za panování císae Karla IV. (1346—78)

a syna jeho Václava IV. zvelebovalo se

nemálo okolí Pražské tím, že zakládány
byly po stráních posud neplodných vinice

a zahrady, které staly se ozdobou krajiny

a poskytovaly hojného užitku svým vzdla-
vatelm. Nad bývalou zahradou Jezuitskou

na míst nynjších hradeb založena byla

vinice eená Plesenštýn. Na svahu pole

Letného k Vltav prostírala se v místech

nynjších Sad korunního prince Rudolfa

vinice již r. 1352 pipomínaná a náležela

1 se sousedními lomy kamennými držitelm
mlýn Olbramových na Starém mst Praž-

ském. Odtud k východu na sklonku pole

Letného k Bubnm ležela jiná vinice, jejížto

majitelov nejsou nám blíže povdomí.***)
Císa Karel založiv Nové msto Praž-

ské, spojil je se starodávným Poíím a

opevnil zdí a píkopem, které se táhly od

mlýn Helmovských až k Vyšehradu. U
poátku hradeb za branou Poískou stál

*) Recedens de Vyssegrad, flumen Vlta-

vám sub villa Buben cum omni exercitu suo

secure transvadavit. Cosmae Cont. str. 374.

**) Cosmae Cont. str. 405. — Palackého

Djiny II. 1. str. 47.

***) Tomkovy Dje Prahy II. str. 262.
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mlýn eený na Kamení. K mlýnu tomu
náležel také pivoz pes eku k Bubnm.
I lze souditi z toho, jakož i z okolností,

o kterých zmíníme se pozdji, že ve sto*

letí 14. pejíždlo i pecházelo se tudy pes
eku jako ped tím.*)

(Pokraování.)

U rakve.
(Za f P, Václavem Alexou.)

Ty spíš! — a kolem v kruhu Tvoji bratí,

v jich oku slza, v slzách láska patí

te k Tob a ret jak by se chtl ptáti

:

„Tak drahý bys nám — a pec odšefs spáti ? !

Tvj život tichý byl jak vn kvt,
jak list, když k zemi padá volném v letu

;

jak západu nach v mraku když se tratí

a ješt kolem hory, skály zlatí,

ten úsmv vítzný v tvé bledé tvái

nám tiše kyne, v ústrety nám záí,

jak vábil by nás kams v ten hvzdný eden,

kam ped námi byl krok Tvj Bohem veden."

Však ret Tvj jak by chvl se kolem

:

,Na, bratí moji, zíte ke mn s bolem,

na slza z oí vašich teskn kane?

já nejdu spat, mn svtlo vné plane

;

kam krok mj stoupá v opojení,

tam není smrti, promny víc není,

tam život plný blaha, plný štstí,

jenž andly zím níž se ke mn nésti;

nuž, bratí moji, na víc slze v plái

má noha s jásotem vstíc Bohu kráí -

však za tu lásku vaši v požehnání

má ruka mrtvá nad vámi se sk ání' . . .

Kol bratí v dumách stojí a jim s oí dol
proud slzí splývá — radosti i ješt bolu? —

Xaver Dvoák.

V pátek o 3. hodin.
Napsal dr. Eug. Kadeávek.

Kdo myslí na smr Kristovu tak, jak

církev sv. pikazuje, k rozmnožení slávy Boží

a svému spasení velice pispívá; pede vším

pátení hodina tetí k tomu slouží, aby nám
živ na mysli tanula smrt Jeho. Ale nebume
my, knží, pamtlivi pro sebe Syna Božího
umírajícího; dbejme o to, aby k Nmu lnuli

také naši svenci. Knz tedy, jenž uí mládež
študující, dobe jim poslouží, promluví-li k nim

•) Tamtéž II. str. 280.

v pátek o kíži; ti miuuty, jež k tomu v-
nuje, pro vdu nikterak nebudou ztraceny, po-

nvadž, smýšlení kesanské suahy vdecké roz-

ncuje.

I.

Když nepátelé kíže Kristova Jezuity

vyhánli z jižní Ameriky, odporovali Indiáni

volajíce: „Nevyhánjte naše otce, kteí nás ucí

milovati Boha." — Pravou dstojnost, doko-

nalost a blaženost nám pipravuje láska k Bohu,

kterou krom víry kesanské žádné náboženství

netoliko neudili, ale ani nehlásá. A kdo by

nemiloval Boha, o nmž ví pevn a živ, že

z nevýslovné lásky k nám vydal Syua svého

na smr potupnou, aby nás spasil. Prosme tedy

za tuto lásku, a Bh nám ji milerád vštípí.

n.

Jedenkráte tázal se kdosi svatého Tomáše

Akvinského, odkud by uenost theologickou a

filosofickou, v pravd úžasnou ml. „Spasitel

ukižovaný jest mi uitelem," odpovdl a uká-

zal na kíž. — Sv. Tomáš sice ml od Boha

znamenité nadání pirozené, uil se velmi piln

a slyšel uitele výborné; ale hlavním pramenem

byl mu kíž. Chcete-li tedy, jinochové študující,

dosíci pravé moudrosti, nejen uiti se musíte,

ale také utíkati se k Spasiteli ukižovanému,

jenž jest moudrost sama a rozdava její.

III.

Slavný socha, Achtermann, meškaje v Rí-

m, pokoušen byl od jedné ímanky mladé a

krásné, která v dom protjším bydlila a z okna

všelikými prostedky jej svádla. Nevda si

jiné rady postavil na své okno kíž
;
který také

skuten ímanku zastrašil, ponvadž poznala,

že Achterman jest vroucím ctitelem kíže. —
I na nás doléhají mnohá pokušení, zvlášt proti

istot; sami jim neodoláme, kíž jediný nám
pomže k vítzství. 8 Kristem Pánem pemžeme

I svt ke híchu nás svádjící. In hoc signo

vinces. (Pokraování.)

Podobenství, paraboly a bajky.

Lo plující moem skalnatým.

Zprávce lodi plující moem plným skalisek

nemže si vésti dost obezetn. Sotva že se

byl vyhnul jednomu skalisku, již zase vráží na
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jiné. Sotva že lo vyvázla z nebezpeenství jí

nastrojeného jedním úskalím, již zase pichází

v nebezpeenství, aby se neroztíštila o jiné

úskalí. Jakby tedy zprávce lodi chyboval, kdyby
dostav se bez úrazu s lodí svou z nebezpe-
ného místa skalnatého se tšil, že již má vy-

hráno ! Jak jest mu potebí hned zase pipravo-
vati se na nové nebezpeenství, oekávat! a chrá-

niti se nového úskalí. A jen tak šastn pe-
stojí všecku plavbu moem skalnatým. —

I v tom podobá se život kesfanský plavb
po moi. Jesti kesfanský život náš pravou

plavbou mezi samým úskalím. Mámef pro se

radovati, pestojíme-li jaké pokušení tak, že

nehešíme. Ale tato radost! mže nás lehce tak

omámiti, že nepozorujeme, jak nám již zase

nové nastává pokušení, a že zstáváme bez

starosti k tím vtší zkáze své. Po šastné pe-
stálém pokušení hned zase pipravujmež se na

nové. Zvítzili-li jsme nad lakomstvím, nad

tlesností, bojmež se, aby z toho vítzství zase

nás nezachvátila bezstarostná pýcha. Zvítzili-li

jsme nad pýchou, tak že pokorn uznáváme
sami sebe za slabé, za híšné, chraóraež se,

abychom zase neupadli v jakési shovívavé na-

držování sob. Pemohli-li jsme tak báze lid-

skou, že zmužile hájíme víry své, že neohro-

žen horlíme proti nepravostem jiných, na to

již hned se pipravujmež, aby nás zase nepe
máhalo nepátelství k samým osobám bloudících

neb hešících. Dospli-li jsme k milování bliž-

ního, mjmež starost, abychom nebyli zase str-

ženi tam, kdež se posilují bludy a híchy. A
jen tak, budeme-li se vždy opatrné pipravo-

vati na nové a nové pokušení, budeme-li, jak

nás napomíná Spasitel náš, vždy bdíti a se

modliti (Sv. Mat. 14, 38): nepijdeme v po-

kušení, jež by nás strhlo v propast nepravosti

;

zachováme se mezi tolikerým úskalím tohoto

svta až do konce bez úrazu na duši své.

Štp roubovaný.

Šestiletý Tomášek práv pišel k tomu,

když byl otec jeho štpu krásné srostlému ale

trpké ovoce nesoucímu uezal všecky vtve ko-

šaté jeho, když ješt každý pahýlek zbylý po

uíznuté vtvi rozštpoval, aby tam vrazil jeden

z klínk, jichž ml plnou hrst, a když pak na

každou tu rozštépinu navšoval chumá mechu.

„Ale tatínku! cos to udlal," tak zaalo

pachole bdovati a otci vyítati, „ty jsi zkazil

tak krásný strom
;
jak smutn te vyhlíží s tmi

mechovými palicemi svými ! ach ! již nebudu

z nho chroupati jablíka."

Darmo otec dobrý chlácholil naíkajícího

synáka svého, že tomu ješt nerozumí, aby

jen ekal trpliv, že se doká toho, kdy se

ukáže, jak bylo dobe, že on otec tak nemi-

losrdn jak se zdálo naložil se štpem zdravým.

Ale Tomášek nikomu nedal si vymluviti, že

otec velikou udlal chybu, že zkazil krásný

strom. Ale zatím klínky v rozštpinách vsazené

rašily, pouštly ratolesti ratolesti vzrostly v silné

vtve, vtve se osypávaly kvtem, a z kvtu
dospla a uzrála krásná, nová, vzácná jablka.

A zatím i Tomášek rostl, chodil do školy a

ve škole také se uil, jak se roubují stromy,

jak klínky vražené do rozštpených suk jejich

nejsou le živé rouby vzaté ze vzácných strom
ovocných. A teprv, když byl okusil nového

ovoce dozralého na štpu otcem zroubovaného,

jak jest lahodné proti pedešlému trpkému,

sprostému: sám na sebe se hnval zpomínaje

si, jak dovádl proti otci, když jim dtem
k vtší radosti oezával štp sprostý, a když

jej zušlechoval rouby vzácnými k nesení ovoce

chutnjšího. Teprv pak odprošoval otce, že tak

málo se dvoval v moudrost a lásku jeho.

„Tehdáž milý synu!" upokojoval otec To-

máše zmoudelého, „byl jsi ješt dcko neroz-

umné, nezkušené. Ale" — mluvil dále otec

bohabojný ke všem dtem a domácím svým —
„nejinak i my velci se zachováváme k Bohu,

nebeskému Otci svému. Jak se hned proti Bohu

bouíváme, kdykoliv na nás sešle cos protiv-

|

ného ! Jak zoufale to hned prohlašujeme za

nejvtší neštstí své! Na zapomínáme? Žerny

lidé proti Bohu nejmoudejšímu a nejdobroti-

vjšímu jsme daleko ješt nedosplejší a ne-

;

rozumnjší dcka, než jakékoliv nedosplé dcko

j

jest proti pozemskému otci svému, že my ni-

1 kdy nejsme s to porozumti vší moudrosti a

I

lásce Boží, a že my v nejmoudejší a nejdo-

brotivjší prozetelnost Boží tím více se máme
dvovati. Jak asto díve nebo pozdji již

zde na svt shledáváme, že co se nám zdálo

od Boha protivné, ukrutné, že nám to pineslo

ovoce nejsladšL A teprv na vnosti se pe-
svdíme, jak všecka protivenství nám od Boha

na svt seslaná byla nám k samému dobrému
;

I teprv pak ze všech na svt pestálých ho-

|

kostí svých budeme okoušeti ovoce samé ra-

j

dosti, radosti vné, jak nás ubezpeuje sv.

apoštol ka: „Mám za to, že utrpení tohoto
' svta nejsou rovná budoucí sláv, kteráž se

í

zjeví v nás.
- ím. 8, 18. A kdykoliv se nám

pihodí, co se nám nelíbí, co se nám protiví:

pokaždé si mysleme, že Bh i k nám volá:

„Co já iním, ty nevíš, ale zvíš potom." Sv.

Jan 13, 7. Karel Otman.
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DOPIS.
Z Ostrova, dne 3. listopadu.

(Poheb veled. pána. p. Jana Lindackera,

kn. are. vikáe.)

Krut ádí letos morana v adách ducho-

venstva naší milé arcidiecése a zdá se nám,

jakoby blahé pamti zesnulý náš arcipastý

volal ty staré bojovníky, aby okolo nho i po

smrti se shromažovali, jako to s láskou inili

za života. I v tchto dnech opustil nás vrný
církve sv. služebník, horlivý pastý oveek ve

své osad. Bleskem rozletla se zpráva : Veled.

pan Jan Jindacker, kn. arcib. viká okresu

Jáchymovského rann mrtvicí. Bleskem však

též psobila na nás zpráva ta a žal rozhostil

se v srdcích všech, kdož zesnulého znali. Jan

Lindacker narodil se 30. íjna 1816 v Chebu,

kdež i stadia pípravná konal a vstoupiv potom
do kníž. arcib. semináe Pražského byl tuto r.

1839 na knze posvcen. Za kaplana ustanoven

do Abertan, kdež až do své smrti pobyl. V prv-

ních letech podrobil se písným rigorosm, jež

s prospchem velmi dobrým obstál. V duchovní
správ byl velmi horlivým, nedbaje obtíží a

pekážek snažil se osadníkm svým všemožn
pomoci. Neúnavným byl ve škole, horlivým

v kostele, rádcem otcovským v obci, jež mnoho,
mnoho jemu dkuje. Kolik syn Abertanských
s pýchou íci mže : Co jsme, jsme jím ui-
nni! K osad své lnul láskou velikou. Za zá-

sluhy, jakých si jako knz a oban získal, byl

vyznamenán. Tak 1. 1880 jmenován osobním
dkanem a ješt téhož roku vnesena na nho
dstojnost vikáe. R. 1881 obdržel v Pánu
zesnulý zlatý záslužný kíž s korunou od Jeho
Velienstva a letošního roku jmenován estným
konsistorním radou. tyicet šest let psobil
v Abertanech, a ký tu div, že osadníci na nm
lpli s láskou, ký tu div, že v den jeho úmrtí
i pohbu ni jediné oko nezstalo slzami neza-
rosené? a to tím více, ježto každý vdl, co
vše v nm ztrácí. Jsa milovníkem hudby, dbal
peliv o zpv a hudbu kostelní, a o poutích
sousedních oslavoval Boha hrou na varhany.
Dne 26. íjna zasedl po svém zvyku k harmoniu
a delší dobu hrál. Ustál potom a osadník jeden
pišed na radu k duchovnímu svému rádci, na-
lezl téhož s hlavou sklonnou, nepohnuta sedí-

cího u harmonia s libým úsmvem ve tvái,

který jakoby zvstoval : „vzácnáC ped obliejem
Pán smr svatých Jeho." Smutný den 29.
íjna shromáždil naposled kolem rakve zesnu-
lého duchovní z blízka i z dáli, shromáždil o-

sadníky milené, již spchali naposled políbiti

ruky té, která jim tak asto žehnala, která

vždy pomocn pispla. O 10. hodin odebral

se dst p. R. Lindner, dkan a sekretá vika-

riátu Jáchymovského v prvodu 18 knéží do

j

chrámu Pán, kdež odbývány církevní hodinky

j

za mrtvé. Po tchto odebralo se vel. dneho

i venstvo do fary, kdež po odbytých obadech
i zpváci kostelní dojemnou píse zapli. Z fary

vynesli duchovní svého upímného spolubratra,

I
naež nesena rakev stídav od spolk : vete-

|

ránského, hasiského, zpéváckého a lesních dél-

|

níkv. Prvod hnul se po námstí, kdež s et-

j

ných budov prápory vlály, a nkteré z dom i

I osvtleny byly. Za školní mládeží ubíral se

i

spolek veteránský, zpvácký a lesních dlníkv

;

za tmito zpváci, duchovenstvo a pt družiek,

z nichž jedna záslužný kíž, ostatní tyi vénce

obcí darované nesly. Za rakví etné ovnenou
kráel bratr zesnulého s dcerou a zetm, c. k.

hejtman Jáchymovský mezi vel. p. J. Endtem,

kaplanem Abertanským a p. J. Kreiszlem, su-

per, kláštera Maria Sorského; za' tmito obecní

zastupitelstvo, osaduíci a sbor hasiský, jenž

prvod uzavíral. U dveí chrámových pevzalo

opt duchovenstvo rakev a vneslo ji ped oltá.

Okamžik ten byl dojemný ! Kostel pln zbožného

lidu, a lid ten v usedavém plái. Zeli jsme

s patrným pohnutím, jak mnozí údové zpévác-

kého spolku slzy zadržeti hledli, majíce po-

zdraviti pítele svého dojemným zpvem. Po

|

slavném requiem promluvil dst. p. R. Lindner

krátce o život zesnulého, ukázal na lásku, ja-

kou zesnulý k svým osadníkm, na bratrskou

! upímnos, jakou zesnulý ke svým podízeným
spolubratím na jevo dal. e jeho nehledaná

|

nalezla srdce všech otevená a mohlo-li komu
i uleheno býti, uinily tak slzy upímné sou-

í

strasti. Po velmi dobe provedeném n Libera
u

|

a obadech hnul se prvod pohební v témž

|

poádku ke hbitovu, kdež vel. duchovenstvo

se zástupci jednotlivých spolk rakev do hrobu

;

spustilo. Smutné ubíral se prvod potom do

i
kostela ke slavnému „Salv Regina," vždyC krá-

I ely tu siroty bez svého duchovního otce, vždy
opustil dobrý pastý oveky své, aby za lásku

a obtavost korunován byl korunou vné slávy !

1 Pokoj popelu Jeho ! Odplatiž Mu Bh vše do-

bro, jaké kdy komu prokázal. —

KRONIKA.
Z Prahy. Pobožnost' 40-hodinná koni

se od 16.— 20. listop. u sv. Jakuba a od 21.

— 25. t. m. u Panny Marie Vítzné na Malé
stran u bývalých Kannelitán.

*~* Ke statistice hluchonmých. Dle

4. výroní zprávy královéhradeckého ústavn prp

hluchonmé jsou v echách, v arcidiécesi praž-
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ské 1124 hluchonmí s 330 dftkami školou

povinnými, v diecési královéhradecké 1476 hlu-

chonmých s 511 dítkami šk. pov. ; v diecési

budjovické 1053 hluchonmých s 333 dítkami

šk. pov.; v diecési litomické 795 hluchon-

mých s 195 dítkami šk. pov. Jest tedy v e-
chách úhrnem 4448 hluchonmých s 1369 dít-

kami šk. pov., a ježto dle posledního sítání

lidu jest v království eském 5,560.000 obyv.,

pipadá tedy na 1250 osob 1 hluchonmý, a

na 4060
v
jedno hluchonmé dít šk. povinné.

Z Rlma. Sv. Otec vydal okružní list (ency-

kliku) o kesanském základ státu, datovaný ze

dne 1. listop. — Dne 7. t. m. pijal Sv. Otec

ve zvláštním slyšení P. podpevora Sarkandra

Navrátila z Rajhradu a Dra. Friesse, benediktina

z kláštera Seiteustettenského, kteí, jak známo,

pokraují v archiválních pracích z dob papeže

Klementa V. Pochválil oba za velikou píli je-

jich, vyslovil politování, že tetí, jenž dosud

pi práci té byl súastnn, — P. Karel Štastuý

z Rajhradu — pro churavos nemže dále v

ím pracovati. Pak pijal v papežské knih-

tiskárn Mathouov v Brn vydané spisy: „Ži-

vot blah. Panny Marie a sv. Josefa" i dílo

neúnavného Msgr. dr. M. Procházky: „Život

sv. Methoda" a historická nkterá díla dra.

Friesse. Povzbudiv dotené knze k další práci

udlil jim požehnání. Sv. Otec jest úpln zdráv

a výborn vypadá.

JLiteráriií oznamovatel.
*—* „Sebrané spisy Frant. Pravdy" vy-

dávané nákladem knihkupectví Kobrova, dosply
v dílu I. k seš. 2., ve kterém nalezneš pékný

obraz ze života pode jménem : „V dávky" a

„Láska za lásku."

Osobní vstník duchovenský.
V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli

:

p. Jan Burggraf, far. v Annabergu, 4. listop.

1885, (nar. 20. záí 1829, vysv. 26. er-
vence 1854);

p. Ignác Kubasta, far. v Citov, 7. listopadu

1885, (nar. 10. ervna 1826, vysv. 29.

ervence 1852);
P. Jakub Dvoák, knz . premonstr. a far. na

Strahov, 10. listop. 1885, (nar. 10. kvtna
1810, vysv. 7. srpna 1836).

Ustanoveni jsou

:

p. Václ. Manlík, kapl. v Holostevech (Hollez-

rieb), za zat. katech v Slavkov (Schlag-

genwald)

;

p. Frant. Šeda, kapl. v Schonfeldu, za kapl.

v Holostevech

;

p. Karel Gross, far. v Radošov (Rodisfort),

za far. v Oschelin

;

p. Jos. Schneider, far. v Krasov, za far.

v Tmani;

P. Rafael Liška, knz . premonstr. v Teplé,

za kapl. v mst Teplé;

P, Jos. Mergl, knz . Maltanského a kapl.

v Horažovicích, za koop. u P. Marie Ví-

tzné v Praze;

p. Adolf Wagner, kapl. Chebský, za admin.
v Annabergu

;

p. Jos. Roscher, admin, in spirit, v Annabergu,
za kapl. v Chebu

;

p. Jan Tvrznik, zám. kapl. v Dolních Beko-
vicích, za admin. v Citové.

Uprázdnné místo:

Citov, fara patr. p. Ferdinanda kníž. z Lob-
kovic, od 11. li:top. 1885.

V biskupství Králové-Hradeckém.
V Pánu zesnul:

p. Frant. Trkal, far. v Rosicích, 28. íjna

1885, (nar. v Chocni 25. dubna 18 15, vysv.

28. ervence 1844).

Vyznamenán jest:

p. Vine. Nývlt, far. v Hemanicích, obdržel

exposit. canon.

Ustanoveni jsou

:

p. Frant. Michalitschke, kapl. v Lanškroun,
za far. v Ostrové;

p. Ant. Srdíek, admin., za far. v Chlenech

;

p. Jan Racek, kapl Ledeský, za far. v fíerálci

;

p. Fr. Tomíek, admin., za far. veVel.Úín;
p. Frant. Kraus, far. Podolský, za far. v Hem.

Mstci

;

p. Ant. Petrá, neom.. za kapl. v Sadské;

p. Václ. Jelínek, podjahen, za vikaristu v

Hradci^ Král.

;

p. Ant. Šklíba, ustanoven defin. katech, pi
mš. škol v Hlinsku, a

p. Konrád Syha, taktéž v Rokytnici (Rochlitz)

;

p. Jos. Dimter, far. v Dittersdorfu, vstoupil

na odpoinek.

Uprázdnná místa:

Rosice, fara patr. náboženské matice, od 29.

íjna 1885;

Dittersdorf, fara patr. p. kníž. Thurn-Taxisa,

od 1. listop. 1885;

Vápenný Podol, fara patr. p. kníž. Kinského,

od 10. list. 1885.

V biskupství Budjovickém.
Uprázdnná místa:

Hlavnovice, fara náboženské matice, do 28.

listop. 1885

;

Nezdice, fara patr. Jeho c. a kr. ap. Veli-

enstva, do 1. pros. 1885.

Milodar. Na chrám sv. Vítský darovali

ctih. pp. alumnovó uinivše mezi sebou

v letošním školním roce prvou sbírku

6 zl. 25 kr. Zapla Pán Bh.
Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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R e 9

na nedli III. adventní.

Ty kdo jsi?

Dle pedpovdní prorok ml ped
Mesiášem vystoupiti pedchdce a jako

druhý Eliáš lid na jeho píchod pipraviti.

K tomu vyvolil Bh Jana Ktitele syna
starozákonního knze Zachariáše a Alžbty
píbuzné matky Pán.

Bohem samým povolán chodil Jan po

vší krajin jordánské a kázal kest po-

kání na odpuštní hích volaje: „Pi-
pravujte cestu Pane." Aby posluchae
k opravdovému polepšení povzbudil a na
kest Kristv pipravil, ktil ty, kteí
dobré vle byli v ece Jordán. Odevšad
picházeli lidé rozliných vk a stav
k Janovi, . bedliv .poslouchali kázaní jeho
a vyznávajíce híchy své dali se poktiti.

Jan ml roucho ze srsti velbloudí, pas ko-

žený okolo beder svých a pokrmem byly
mu kobylky a med lesní.

Prosté roucho, chudiká strava, tuhý
život, výmluvná kárající jeho slova, pi-
pomínaly živ píchozím dávné proroky,
tak že nkteí Jana za Eliáše, mnozí pak
za slíbeného Messiáše mli.

Povs o písném kazateli na poušti

tak se rozšíila, že i nkterým lenm vy-
soké rady židovské v Jerusalem* na mysl
vstoupilo, není-li snad . zmínný mravo-
kárce toužebn oekávaným Vykupitelem
a proto ze svého stedu knze a jáhny
k nmu poslati nepoložili si za tžko.

,

Snadno byl by toho Jan Ktitel dovedl,

aby byl považován za Messiáše, vždy vy-
slanci kladli mu odpov takoka na ja-

zyk. Jan mohl jen pisvditi a byl by

najisto u veliké sláv do hlavního msta
uveden i mnohými poctami vyznamenán.
Ale Jan nechtl býti jmín jiným, lepším

ani vyšším než jakým skuten byl a

proto zejm i jasn odpovdl : Já nejsem

Kristus. Pravda byla mu nade vše.

„Což tedy? Eliáš jsi ty ?" doléháno
dále na nho. Kdyby byl potákal, bvli by
mnozí v nho uvili a ho oslavován; le
Jan vyznal a nezapel : Nejsem. Pravdo-
mluvnost byla mu nad lidskou slávu.

Prorok jsi ty? vyzvídáno ješt draz-
nji. Kdyby byl pisvdil, byl by zajisté

chválami obsypán býval, le z úst Jano-
vých slyšíme uritou odpov: Ne. Pravdo-
mluvnost jest mu nad lichou chválu svta.

Ano Jan Ktitel nejen že nechtl býti

vyznamenán, slaven a chválen, nýbrž ra-

dji se ješt ponížil ka v hluboké pokoe :

„Já ktím vodou, ale uprosted vás stál,

kteréhož vy neznáte . . . jemužto nejsem
hoden rozvázati emónku u obuvi jeho."

S otázkou, již vyslanci velerady ped-
ložili Janovi, pedstupuji i já dnes ped
vás j. dr., a žádám, abyste nahlédnuvše
do srdce svého nestrann i upímn na ni

si odpovdli a nadto pravdom luvnosf ped
chdce Pán si oblíbili.

Ty kdo jsi? — „Jsem lovk, 44 slyším
v odvt ze stedu našeho. Víš-li jinochu
drahý, jaká to dstojnost býti lovkem!
— Jsi uinn málo menším andl, slávou
i ctí korunován ; máš nesmrtelnou duši,

rozum, svobodnou vli a svdomí. Uží-
váš-li schopností duševních práv a pro-

spšn. — Poznáváš li rozumem Boha i

svj cíl? — Dbáš-li hlasu svdomí, když
t' ped zlem varuje aneb k dobrému vy-
bízí? — Uvaž toho bedliv a odpovz u-

pímne na otázky uvedené.

34
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Ty kdo jsi? „Jsem kesan," zní další

odpov vaše. Jaké to vyznamenání ; tisíce

tisíc lidí tápají dosud bez vlastní viny
v bludu nevry, pravého Boha dosud ne-

znajíce. Le vy všickni zrozeni jste v ln
pravé církve katolické; poktni jste ve
jménu Ježíše Krista a od mladosti své o-

svíceni pravdami nebeskými. Projevujete

se BoHu za to vdnými den co den?
Toužíte vele po nauce Kristov. — Pro-

spíváte zdárn ve vdomostech nábožen-
ských ? — Víte pevn všemu co církev

k víení pedkládá ? Žijete dle víry ? —
Jste bedliví, co do návštvy služeb Božích,
posloucháte rádi slova jež se vám hlásá?

Odpovz si každý sám, ale bez vytáek.
Ty kdo jsi! „Jsem jinoch studující.

Doba mládí jest asem setí pravdy a do-

bra v srdce jinochovo, aby sím to vzrostlo

v zlatoklasnou pšenici pro vnost, ano i

v asnosti pinášelo ovoce hojné, aby mla-
dík dospv v muže sám pravdu i dobro
chut rozséval.

Krásný, vznešený cíl má každý stu-

dující ped sebou v budoucnosti; z mno-
hých spoludruh mladosti své uren jest

za vdce a rádce tm, kdož vdomostmi
níže stojí, všem, kteí tžkou prací rukou
svých a starostmi o denní výživu sklíeni
jsouce nad život všední povznésti se ne-

mohou. Proto na vás jest, j. dr., abyste

dn pobytu svého na tomto ústav moude
a svdomit používali a nejen vkem, nýbrž
i moudrostí prospívali. Známá jest prpo-v ímského císae Tita, jenž neuiniv
kdysi za celý den nikomu nic dobrého,

zvolal u veer zarmoucen: „Pátelé den
jsem ztratil! Kéž jste podobn ani jedi-

ného dne nezmaili zbyten, kéž by ale-

spo veliká vtšina z vás kladla se u ve-

er na lože s blahým vdomím: „Já to-

hoto dne dobe použil; já dostál svdo-
mit povinnostem svým a nasbíral dosti

nových vdomostí."
Ale tikrát bda jinochu, jemuž vy-

týká hlas svdomí u veer : k mnohým
dnm ztraceným adí se i dnešní; místo
abych ušlechtilé sím vnímal v srdce své,

psobil jsem nepozorností, zúmyslným vy-
rušováním a rozpustilostí uitelm svým
mrzutost, byl jsem ostatním pi vyuování
na pekážku a k pohoršení a obecnému
pokroku na závadu. E-uku k srdci, mládeži
kesanská a koho se týe, neváhej se po-

lepšiti a neúplné doplniti, zanedbané do-

honiti. Bu kdo bu, neklam sama sebe,

ale vyznej a nezapi : já nejsem dosud ta-

!

kovým : jakým býti mám ; mravné chování
není dosud vzorné, pilnost vytrvalá, pro-
spch dobrý, aniž úastnost pi vyuování
náležit jest zízena.

Od Jana Kitele ute se skromn o
sob smýšleti, neomlouvejte svých poklesk
a chyb, nezakrývejte svých nedostatk a
vad, neklamte sebe, ani jiných. Složivše
lež mluvte pravdu jeden každý s bližním
svým. Pravdu miluj a všeliká pravda z úst
tvých vycházej. Láska ku pravd budiž
tob tak veliká, abys. cokoli promluvíš,
jako za stvrzení písahou považoval. Pravda
jest dít Boží; její zásady jsou démanty
na korun královské. Pravda podobá se
blesku, který pichází od východu a svítí

až na západ. Pravda nkdy píkrá, ale

zdravá. Zdaž proto aby nepodkopal zásoby
krtk, nebude rolník hloub orati? — Tak
i ty mládeži kesanská mluv a hlásej

pravdu nedbajíc podrýva! S pravdou
ped Bohem i ped lidmi; pravda osvo-
bodí nás.

Jistý kníže šel na galeje, a vida jak
zloinci okovy sevení tžce pracovati musí

:

umínil si, že alespo jednoho propustí,

kterýž by toho nejvíce zasluhoval. Proto
tázal se jednoho vzn po druhém na je-

jich provinní. Každý dokládal, že je ne-
vinen, že osoen ze zášti a pomsty pišel
na tato místa. Konen došlo na nejmlad-
šího vzn, jehož kníže se ptal, eho se

dopustil? „Vaše milosti," odvce vze,
„byl jsem bezbožný chlapec, necht po-
slouchati ani otce, ani matky, utekl jsem
z domu, kradl a loupil jsem, a velmi ne-
zbedný život vedl; i musil bych dlouho
povídati, abych všecky zloiny své vypo-
vdl. Konen zachvátila mne ruka spra-

vedlnosti: chci ale rád trpti, co jsem za-

sloužil." Toto upímné vyznání pohnulo
knížetem, a vda, že všickni ostatní na
galejích mnohém více jsou vinni, pravil

k prvodím svým usmívaje se : „To t
bohaprázdný lovk a nesmí déle v tak

nevinné a ctihodné spolenosti zstati.

Sejmtež mu okovy a vyžete ho, aby
tchto poctivých lidí zde ješt nenakazil."

Mladík byl pro svou pravdomlu\ nos pro-

puštn na svobodu a polepšil se. Jako
z hudebního nástroje nelze dojemných
zvuk vylouditi, struny -li souladn ne-

zvuí; tak i mezi lidmi nenalezneš lásk}^,

pokoje a svornosti, nemluví-li ústa jejiche pravdy a upímnosti.
Když byl Jií Washington, slovutný

president soustátí amerického v šesti letech,
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obdržel darem pknou sekerku, jížto -se-

kal, cokoli v cestu mu pišlo; mezi jiným
osekal všecku kru z tešn anglické, tak

že krásnému stromu nutn bylo zajiti.

Což uvidv otec druhého dne ptal se do-

mácích hnviv, kdo že to uinil ? — Ale
nikdo nechtl se k tomu znáti. Když po

v

té malý Jiík za otcem do zahrady pi-
bhl a nesmle kolem tešn pobíhal, byl

tázán: „Jiíku, nevíš kdo tuto pknou
tešni zkazil?" Chlapec se zarazil, zaer-
venal, ale po chvíli pravil zcela oteven

:

"Ote, ty víš, že neumím lháti; já jsem
do tešn sekerou rubal."

„Poj synu," zvolal otec, „do náruí
mého; škodu již jsi byl uinil, nahradil's mi
tisíckráte upímností svou." A slavný Jií
Washington celým životem svým dokázal,

že lháti neumí. Svt byl rájem, dokud
pravda jemu vládla, svt promnil se v ú-

dolí slzavé, jakmile ábel první lží pravdu
usmrtil.

Kesan, a má vždy pravdu mluviti,

není pece povinen vše, co ví, každému
vyjeviti; spíše má v ei své opatrným
býti. „Necho se vším na trh!" praví pí-
sloví. Povinni jsme ped jinými taj i ti vše,

z eho by hnv, sváry a rznice aneb jiné

zlo povstati mohlo; zejména pak máme
svené sob tajemství svdomit zamleti,
leda že by jeho zatajení nkomu na škodu
aneb k obecné záhub bylo. Jako knz
písn vázán jest zpovdní mlenlivostí,

podobn i úedník, soudce i každý ped-
stavený a služebník povinni jsou zacho
vati tajemství úední a služební. Jest as
mlení a as mluvení. Mluv, pravdu miluj

a všeliká pravda z úst tvých vycházej,

aby duch v tob obývající pravdomluvným
shledán byl u všech lidi aby veleben byl
Pán, jenž dal ducha v tebe. Bmen.

Promluva
pi pijímání školních dítek.

Dnešního dne slavíme, milé dítky,

svátek pítele mládeže nejlepšího. Ped-
veer svátku toho toužebn oekáván a

1 píchodem jeho mládež k modlitb a po-

slušnosti pobádána. Je to sv. Mikuláš, bi-

skup myský. Svtec tento píkladem na-

šeho Spasitele rád ml kolem sebe hodné
dti, s radostí a plesem se s hodnými dt-
mi obíral a dary je milými podloval. A
ijak od svatého Mikuláše tak dosud v

tento den býváte obdarovány, když hod-
nými a zvdnými jste dtmi. Sv. Mikuláš
dosud žije ve starostlivých rodiích vašich,

sv. Mikuláš dosud nadluje dtem štdrý-
ma rukama otce a matky vaší, když jste

onch dar hodnými, když si dar tch
zasloužíte.

Než dnešního dne se vám, milé dítky,

dostalo mnohem vznešenjšího daru a ne-

jen od sv. Mikuláše, nýbrž sám Spasitel

pišel k vám do srdcí vašich, aby pebý-
val ve vás. Sv. Mikuláš nadluje jen hod-
ným dtem a Spasitel bydli jenom v i-
stém, neposkvrnném srdci. Jako andl
strážce odchází pláe od nezdárného dí-

tte, tak Kristus vychází ze srdce poskvr-

nného híchem. Na ktu áv. obdržely jste

roucho nevinnosti, jež bylo však asem
pokáleno, vera to roucho opt zblelo nad
kment; prosím vás, zachovejte jeho blost,

jeho neporušenost, jeho neposkvrnnost.
Pak Spasitel v srdci vašem nalezne stánek

trvalý, usídlí se ve vás a každá práce,

každé poínání vaše bude provázeno zda-

rem a prospchem.
„Odložme skutky temnosti a oblecme

se vodní svtla! napomíná nás písmo sv.

Za krátko nadejde as blažéný, svátky,

bych tak ekl, dtní, kdy slaviti bude-
me píchod Spasitelv na svt Budeme
pti „Sláva na výsostech Bohu a pokoj

lidem dobré vle." Však onen pokoj mu-
síme díve zachovati v srdci svém. Ucho-
váteli ku svátkm tak velebným a ra-

dostným isté srdce, istou duši, rád za-

vítá k vám Ježíš, rád bude bydliti mezi
vámi. A aby se tak skuten stalo, za to

proste Boha, by roucho neposkvrnné ne-

vinosti dochováno bylo nejen píštích

svátk vánoních, ale byste tpytily se

v nm jednou mezi kry andlskými.
Amen. A. D.

Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dk. a b. vik. v Hoicích.

(Pokraování.)

Djiny hradu a kláštera Ojv in a.

Co se djin vrchu, hradu a kláštera

Ojvína týe, slul dle Paickho, emuž i

Dr. Pešek pisvduje, pvodn Mojvin,

nm. Moyben, Oyben, Oywin, Owyn; po-

jmenování, pvodu slovanského. Dle Pa-

3-4*
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lackóho spadá prý první obydlení jeho do
r. 1198., anebo 1211., anebo snad ješt díve,
ped rok 1198. Starý kronista Žitavský,
,Jan von Guben (patrn Slovan), nazývá jej

na rozliných místech rovnž tak, též Jan
Lindner a v rozliných listinách. Jméno
to mnohokráte a všelijak vykládáno jest,

ale pravého významu prý až dosud nikým
nedopátráno.

tirád i klášter náležely pvodn k e-
chám k žup Itáhoštsk) pozdji teprv^k
okruží msta Zitavy a nyní náleží se Zi-

tavou ku saské Lužici, a jsou as míli od
Zitavy vzdáleny. — Castolov z rodu Hro-
novcv s bratrem svým Jindichem drželi

asi okolo roku 1220. Zitavsko a syn
onoho, Chval (1253- 1260) stal se as roku
1256. zakladatelem hradu Ovína, po nmž
se soukmenovec jeho enk de Moybin jme-
noval (1290).

Jak starodávná povst vypravuje, za-

ložil eený Chval z Lip (Quale by der
Lypen) na skále, od lovc jemu ukázané
lovecký zámek, který však brzy zašel a skoro
20 let pustým byl. Po jistém ase zmoc-
nili v se skály loupezivi rytíi, jimžto však
od Zitavských mšan odata jest. Když
pak Ojvín opt nkterý as

v
pustým byl

zstal, vystavl okolo r. 1290. enk z Moj-
bínu strážnici pevnou na nm. Avšak i

tato stavba brzy zanikla. Konen vy-
stavl jeho syn, Jindich z Lipé, r. 1312*

na Ojvín pevný, rozsáhlý hrad, k emuž
ovšem rytíi Pok a Zvíetický, kteíž do
území jeho vpadli a je strašn pustošili,

avšak pod Mojvínem ili Ojvínem jeho sy-

nem a jeho lidem, obany Zitavskými se-

síleným, poraženi byli, byli pimli.
Jindich z Lipé, kterýž svého asu oso-

bou nad míru dležitou v echách byl,

hrad mužstvem siln osadil, vedeným hejt-

many Napticem a ze Smržovky, kteíž
však v dob, co pán jejich na Tejov r.

1316. u vzení sedl, píležitosti použili,

krajinu vkol, místo aby ji chránili, lou-

pili a velikou škodu jí inili.

Král Jan (Lucemburský), kterýž na
Jindichovi žádal, aby tch hejtman hrad-

j

nich potrestal, avšak u nho s odporem
|

se potkal, vymnil roku 1319. hrad Ojvín
s páuy z

v
Lipé, mimo nkteré jiné statky

!

a msto Zitavu, i hrad Ojvín a odevzdal
jej na doživotí svému svaku, Jindichu, voj-

vodovi Javorskému
Akoli pán z Lipé již více pánem na

Ojvín nebyl: pece žádoucí pokoj a bez-

decnos kolem Ojvína nenastala. Vojvoda i

Jindich, kterýž roku 1320. hrad Ojvín
Albrechtovi z Eadeberka, v listinách Opeko
z Ojvina zvanému, byl v zástavu dal, ne-
sídlil zde, a jeho hejtmani vedli tudy ži-

vot po svém zpsobu bez pekážky dále.

Ano, již roku 1330 stal se Ojvín opt pro
loupeživó výpady, jež s nho se dály, zvláš
povstným, ano r. 1343. vci tak zle se

mly, že na nedalekém hrad Múhlstein
12—16 muž zbrojnoš na královské útra-

ty chováno^ bylo, aby obchodní vozy, ze
Zitavy do eské Lípy jedoucí, je chráníce,

doprovázeli. Ovšem, jednak pevný hrad,

kterýž byl silnou záštitou, jednak silnice

odtud do Lípy vedoucí a kupci siln na-

vštvovaná, mocn lákaly rytíe loupeživé,

aby hovli emeslu svému nezvedenému.
Jeden z nich, jménem Jan z Michalovic,

jehož pvodní sídlo ovšem ve zíceninách
nedaleko Mladé Boleslavi až dosud vidno
býti mže, toho použil; nebo v noci z

18. na 19. listopad, roku 1343, se svým
lidem Ojivín ztekl a pánem jeho se ui-
nil, odtud i cesty, i všecku krajinu vkol
co nejstrašnji znepokojuje.

Aby tomuto zloádu konec uinn byl

a pokojní obané takovými bohaprázdnými
zlosyny více tejráni nebyli, o to postaral

se císa Karel IV., jemuž r. 1347 všecka
ta krajina opt zpt pipadla. Avšak teprv

prý r. 1349 hrad Ojvín ztroskotal. Dle
starého podání pitrhla prý r. 1349 jeho

vojska, ozbrojenými mšany šesti mst se-

sílená, ped hrad, jej obléhala, až konen
po tžkých ztrátách jeho i dobyla.

Jiná stará kronika zase praví, že prý
teprv r 1357, pi druhém obléhání, jemuž
císa Karel sám pítomen byl, hrad dobyt
a vzat jest, a to když již dva msíce
prý bez výsledku vojsko ped ním bylo

leželo, a to prý tím, že podzemní chodby
ze hradu do Zitavy vedoucí, použito bylo.

Rytíi loupežní prý nad míru staten
hradu hájili, kameny a stely dol metali,

až konen vdce jejich, vida nezbytí a

že hrad jich na dvou místech zteen byl,

s vysoké skály stemhlav dol se svrhl a

tak se usmrtil.

Až dosud svdí zíceniny o pevnosti

hradu, kterýž r. 1577 zárove s klášterem

ztroskotán byl.

Císa Karel IV., který Ojvínu velikou

páoi vnoval, prý uinil slib. že vrch

Ojvín svatému úelu zasvtí. Pede vším
rozkázal rad msta Zitavy, aby mu, a to

v tu stranu ku mstu, tyhranný ríámek,

císaský dm, nazvaný, vystavla. Stavt
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poalo se r. 1364 a nedlouho na to císa
i slib svj splnil.

Mnichové Coelestini, jež císa r. 1365

v Avignone byl poznal a k nimž velikou

dvru byl pojal, hledali r. 1366 v Cechách
njakou píhodnou lesní samotu, aby k jeho

pozvání tu se osaditi mohli. Zde ji na-

lezli, vznešeným píznivcem svým na ni

upozornni byvše; a již r. 1369 zapoato
smlou stavbou krásného a vznešeného
chrámu samým stavitelem Pražského dómu
slavným Petrem z Gmilndu.

Byli pak Coelestini ili Coelestiniani

ehole, založená roku 1254 papežem Coe-
lestinem V. (svatým) (1294—1296), podlé

ehole sv. Benedikta, Urbanem 1Y. (1264)

a ehoem X. (1273) potvrzená. Po tchto
a nkterých jiných se stal teprv zakla-

datel jejich, sv. Coelestin, papežem.
Prvním sídlem Ooeletín byl klá-

šter Panny Marie na vrchu Majella v
Apnlii; r. 1293 zvolili však za své hlavní

sídlo dívjší obydlí zakladatele svého na
vrchu Murronském, též Sulmona zvaném.
Když pak r. 1294 jejich zakladatel, Petr

papežem se stal ; zmnili své dosavádní
jméno „poustevník sv. Damiana a ili „Mw-
ronit" ve jménu Coelestin a brzy se roz-

šíili po Itálii a Francii, jakož i v Nizo-
zemsku a Nmecku, kde však za asu re-

formace opt zanikli. Ve Francii zašli za

doby první revoluce. ehole jejich byla
písná ; musili šetiti písné zdrželivosti

od masitých pokrm, jakož i zachovávati
tuhý a astý pst. Šat jejich byl bily a

erný škapulí, • pes nž brali v kru
erný pláš

Boku 1363 pišel císa Karel sám o-

sobn na Ojvín, aby se oit pesvdil,
jak dáleko stavba dospla, a aby mnichm
darováním všeho žitavského pohoí píze
svou na jevo dal Pi té píležitosti pe-
nocoval ve svém císaském dom. B». 1384
stavba chrámu ukonena jest. I císaský
dm s klášterem jest spojen a vyjímaje
jediný pokoj, od mnichv všecek používán.
Ješt téhož roku 1384 pražský arcibiskup,

Jan z Jenštejna chrámu i kláštera posv-
til, jehož obyvatelé povst velice chval-

nou po sob byli zstavili. Tak i sami
protestante nyní o nich svdí. Císa Ka-
rel hojnými výhradními právy je obdail.

Akoliv Otcové Coelestini delší as
v držení kláštera zstali, nicmén i zde,

v této samot a na takové výši, na skále
a uprosted les, rozliná píkoí trpli
a to jmenovit za dob Husitských a v bo-

jích za krále Jiího r. 1467. — Tak jme-
novit za asu bouí Husitských dána do
kláštera posádka šesti mst Lužických, kte-

ráž r. 1430 nejen obléhání hradu skrze

Zbinka z Buchova, ale i útok na hrad a

stelbu r. 1429 Prokopem Velkém (Velek)

a Peškem, vdci Husitv uinnou, šastn
odrazila. Roku 1420 na Ojvín i mnohé
klenoty chovány a též mnozí z kanovní-
kv Pražských od sv. Víta sem se uchrá-

nili a bezpeného útulku zde nalezli.

Ale reformace Lutherova. která do
pomr Lužických mocné zasahovat po-

ala, podkopala další trvání kláštera i e-
hole. Kvetoucí bohatý klášter hynul ím
dále tím více, mniši se rozešli a r. 1568

zemel poslední pevor ve dvoe jejich

v Zitav. Týž slul Baltazar Gottšalk, za

nhož mniši beze vší stopy bu uení
Luthrovo pijali, anebo do jiných konven-
tv pesídlili a ponenáhlu vymeli.

Král Ferdinand I. potáhl hrad Ojvín

se vším píslušenstvím ku komoe a za-

stavil jej Zdislavovi z Berky ; tento dal

jej k opatrování Zikmundovi z Dobšic

(f 1552 v Engelsdorf v echách). Pozdji
zboží to Ferdinand I. všelijakým pánm

I

do zástavy dával, až konen Maximilian EL

j

r. 1574 hrad a Jdášter, se vším píslušen-

j

stvím, mstu Žitav odprodal za 91.000

! tolar, kteréž jej doposud drží.

Nedlouho potom, r. 1577 24. bezna
udeil blesk do Oj ví na, v nmž mnoho
prachu chováno a zkazil jej ohnm do-

cela, naež vše, co k poteb bylo, odtud
odneseno jest a hrad i klášter svému o-

sudu ponechány jsou

Jakkoli tím, že 1681 ást skalního

vrchu se sítila, ohe po dvakráte (1577

a 1707) tu ádil a hlodávý asu zub o zá-

hub Ojvína pracovaly: pece vždy pa-

mátný zstanou zíceniny jeho a na tisíce

cestovatel pichází, by okáli v jeho ro-

mantice, jakož i msto Zitava vše vyna-
kládá a iní, aby, co zachovati se dá, ješt
dlouho zachováno bylo i pokolením bu-

doucím Avšak srdce knze, katolíka, na-

pluje se citem bolestným, když vidí nyní
tu ohavnost spuštni na miste svatém) a stá-

loby zajisté za to, zachovati aspojí ten

chrám, ale k tomu nemá ovšem Zitava,

pevahou nyní protestantská, smyslu, tím
mén pak penz, a tak zstane dojista Oj-

vín svému neodvratnému osudu zstaven.
Ze i na hrad Ojvín víží se všelijaké po-

vsti, rozumí se samo sebou.

Sešedše dol do obce, nalezli jsme
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omnibus Žitavský, který denn dvakráte

sem jezdí, již plný; ale my sedli na vz
a jeli rychle zpt, nebo se již schylovalo
k veeru, nemohouce se ubrániti truchli-

vým dojmm, jež naplovaly duši naši.

Cestou etli jsme nco z djin z posvát-

ného Ojvínu, z knížeky, již jsme si na-
hoe byli koupili a kteráž již ve 4. vy-
dání od Dra. Alfreda Mužkova (Muschkau),
a to v Žitav u Schaefera tištna jest.

Knížece tvero vyobrazení pidáno jest.

-— Ku konci pak dodáváme : Jest to naše
pda, jsou to naše upomínky, i naše tam
krev, a ponmilá, a my si toho málo
vážíme, málo všímáme, tam necestujeme,
kdežto cizinci po všecko léto naplují
všecky stezky a všecky hostince.

Jedoucím veer drahou zpt do Liberce,

pišlo nám si sednouti vedle jistého tlu-

soukého pána, který rovnž tak tlusté,

totiž napchované dv tašky ml. Byl
obchodník; brzy jsme se seznámili; byl
vlídný a hovorný a lovk vzdlaný.

Chtje cestovatel ponkud jen seznati

krajinu a lid, musí s každým se dáti do
ei a nikým nepovrhovati. Tak já iním
rád; mnohý z toho užitek; nadto i brzy
utee cesta.

Byl týž soused mj z Drážan; pi-
cházel však z Budyšina a vypravoval mnoho
o slavnosti, kt6rá se tam práv byla konala,
totiž, že Nejdstojnjší p. biskup slavil

své 501eté jubileum. Rozumí se, že jsme
hned byli v ei o Srbech Lužických. Velice
je chválil, jejich istotu, šetrnos, hospo-
dáskos, krásu tlesnou a zdravotu; jme-
novit toho neopomenul pipomenout], že

ve mst Drážanech (jak vc vbec
známa) kojn bývají brány nejradji ze
Srbky, že zdravé jsou a istotné. Tak
tu i vlastním mlékem, vlastní krví, matka
Sláva odkají a odchovává svého nepítele.

Znal týž mj spolucestovabel život

Srbfw dobe; býval asto mezi nimi i pi
jejich národních zvycích a slavnostech.
Nechtl však toho chváliti a mnoho mu
bylo proti mysli, že visí na tch svých
národních obyejích, nenahlížeje, že práv
v tch národních zvycích a by zbytcích
z dob pohanských, zakládá se jejich indivi-

dualita a život národní a že tm jen dkují
ješt svou existenci, a že by brzy bylo po
nich, kdyby se tch svých národních zvlášt-

ností vzdali. Nmec chce míti všecko n-
mecké. To byl jednou Nmec, který jinak
Slovanm pál ale byl z íše; kdyby byl
býval ze Severních Cech, jist by tak byl

nemluvil. Znal i djiny a jmenovit byl
veliký pítel numismatiky (znalosti minci)
a tvrdil, že má velikou a pknou sbírku

starých mincí. A tak nám cesta s ním
mile a píjemn ušla, až jsme se octli na
nádraží a konduktér volal : „Reichenberg !

u

Tu milý soused zkrátka se poruiv sebral

své veliké dva vaky a zmizel v zástupu lidí.

Druhého dne jsme se poruili Liberci

a bavlnáské politice jeho a spchali s od-

poledním vlakem zpt z pouti své k do-

movu. Náhoda svedla nás ve voze zase se

dvma echy, Liberáky. Byli muži, slušn
odní a dosti vzdlaní; byli obchodníci.

Ovšem, že jsme se hned seznámili, jmeno-
vit^ když jsem se zaal na pomry jejich

a ech vbec vyptávati. Líili jeden

i druhý fanatickou zuivos Liberák
proti Cechm, zvlášt Libereckého plátku

„Reichenberger Zeitungu", jehož nevy-
chází jediné íslo, aby nekivdilo echm
a nespílalo tem, kdož se ech ujímá,

anebo práva ech hájí a to jsou zvlášt
dva: MUDr. Samánek a kaplan (nyní boho-

slovný professor v Litomicích), Dr. Fr.

Korda.
Jakkoli Nmci na tyto dva zuí, však

nicmén pozorovali jsme, a to za svého

krátkého pobytu v Liberci, že mnozí s ve-

likou uctivostí jich pozdravovali. Ale tak

bývá; všeliká svatá a spravedlivá vc má
své obtíže; ne bez bolestí bývá právo a

spravedlnos; a tak ani tu nebude bez boj
a obtíží; ale ekl Kristus Pán, pravda

vná, apoštolm: Nebojte se, já jsem pe-
mohl svt. A tak i naše svatá a spravedlivá

vc zvítziti musí; ale teba, poínati si

moude a rozumn, neiopouštti se žá-

dných pepiatostí a nesmysl a držeti se

vždy v mezích zákona ; a tak nebude míti

zlomyslnost pístupu. Padne jich po boku

tvém lisic a deset iisic po pravici tvé; aU
k tob se nepibliži. Z. 90, 7.

(Dokonení.)

V pátek o 3. hodin.

Napsal dr. E u g. Kadeavé k.

(Pokraování,)

IV.

Když k rozkazu císaovny Heleny hledali

r. 326 kesané sv. kíž, nalezli jej spolu s dv-

ma kíži, na kterých zemeli loti. Nevdouce,

který kíž jest Kristv, položili osobu na smrt
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nemocnou a ten, na kterém dosáhla žena tato

zdraví, poznali býti Kristovým. — Syn Boží

pro nás ukižovaný hotov jest nám pomoci

v bídách tlesných a duševních. Proež hleda-

jíce pomoci u lidí nezapomínejme na Pána nej-

mocnjšího, Jemuž není nemožno vyhojiti rány

naše, byt i sebe vtší ; zvlášt rány duševní,

híchem zpsobené, milerád hojí, aby nás zba-

vil bídy nejvtší. Lékai nebeský , uzdrav nás.

V.

R. 614 odvlekli Peršané sv. kíž z Jeru-

zaléma doufajíce, že draze bnde jim od ke-
san zaplacen. Avšak r. 627 byli od eckého
císae Heraklia poraženi a žádajíce za mír, kíž
sv. opt vydati musili kesanm. Na to pak

. 629 císa Heraklius sprostým odn šatem

rpokorn a uctiv odnesl kíž sv. na Golgotu

a tam postavil. — Chceš-li býti následovníkem

Ježíše ukižovaného, musíš zdobiti podle pí-
kladu Jeho život svj drahocenným šperkem,

pokorou kesanskou, která t na vysoký stupe
dokonalosti povznese a pítelem Boha samého
uiní. Bh pyšným se protiví, ale pokorným
udílí milost* svou. Zvlášt se varujme, aby ue-
nost nás nenadýmala.

VI.

Kristus Pán slíbil, že s církví svou bude
po všecky dny až do skonání svta, že její

trvání pomocí svou utvrdí proti všem nepáte-
lm. Slib tento vyplnil, když v dob nejprud-

ího pronásledování Konstantiua uinil ochráncem
církve své a jemu na nebi kíž ukázal, na nmž
bylo napsáno : In hoc signo vinces. A skuten
uinil Konstantin pijav kíž za svj znak ko-

nec pohanskému císaství, odpovdnému nepí-
teli Kristovu. — Vme a doufejme, že nedo-

pustí Syn Boží, aby kíž, znamení spásy, z po-

vrchu zemského byl vyhlazen, aby církev ne-

pátelm podlehla. Zajisté nej vtším neštstím

by postiženo bylo pokolení lidské, kdyby církev

katolická zahynula. „Odstraníte li kíže," volá i

filosof Zóllner, „postavte na míst nich šibe-

nice." Více a doufajíce v pomoc Spasitelovu

proti nepátelm církve katolické zastávejme

se jí také slovem a skutkem, jako dobrý syn

netrpí, aby matce jeho nkdo ubližoval.

vn.

Pokud ím podle práva posud platného

náležel svatému Otci, stála v amíitheatru na
památku krve kesanské zde pro Krista vy-

cezené kížová cesta, pi které v pátek pobož-

nosf konávali ímané a cizinci, vznešení a

nízcí, vzdlaní a nevzdlaní. Nynjší však vláda

Italská kíž z amíitheatru odstranila, tak že

nyní amfitheatr pipomíná na sveepost pohan-

ského národa ímského, který jako tigr krve-

laný radoval se z kesanské krve prolévané.

— Nechtíce podobati se neznabožské vlád
italské ctme sv. hrdiny kesanské, následujme

jejich píkladu milujíce a trpíce pro Spasitele

ukižovaného a zavrhnme vzdlanost Kristu

odporující, která se podobá hrobu natenému,

ale uvnit smr chovajícímu a ji plodícímu.

Nepítel Kristv nej vtším jest nepítelem po-

kolení lidského.

VIII.

Když Kristus Pán umíral, slunce se za-

tmlo a skály pukaly. Zázranos obou zjev
historicky a vdecky jest zjištna. Z mnohých
uenc uvádím Dionysia, jenž znamenaje za-

tmní ono, zvolal: „B trpí pvodce svta,

bu hyne svt." O hluboké trhlin na hoe
Kalvárii praví mezi jinými cestovatel Maundrell,

že nevznikla ani silou pirozenou ani lidskou.

— Oba tyto zjevy nám o božství Ježíše Krista

svdectví dávají a na pam kladou, že tru-

chlila-li píroda pi smrti Spasitelov, tím spíše

my lkáti máme nad svými híchy, jež Krista

pibily na kíž.

Otec Arnold.

Kresba od Hanuše Vovsa.

(Dokonení.)

Nadešel tvrtek. — Otec Arnold zdál

se býti netrpliv. Pítel jeho Jaroslav ne-
zaslal mu ješt penz, byl však ješt as,
pošta teprve picházela po tvrté hodin
a psaní s penzi nutn dnes pijití musí,

vždy psal Jaroslavovi „nejdéle do tvrtka."
— V tom zaklepáno na dvee a Jelínek
vstoupil nesa zase nádobu s mincemi, kte-

réž vysypal na stl.
Musíte ješt posekati píteli," pravil

Arnold. „Peníze mi ješt nepišly. Zatím
si sednte." Jelínek si sedl.

„Listonoš pijde v brzku," ozval se

znova Arnold bera jeden stíbrný peníz

za druhým do ruky a potžkávaje jej

v ruce. „Dáváte to ale draho! Nco vám
musím strhnouti."

„Ale rate povážit, že to jsou samé
stíbrné peníze. Žid mn dá za n více.

Slevit bych neml. Ale, abyste vdl ve-
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lebný pane, uiním vám po vli; dáte

mi 48 zl.
a

„Nu když jinak nechcete, dám vám
je," pravil Arnold drže v ruce práv stí-

brný peníz, na jehož jedné stran kruho-
vit kolem podoby muže ostrých rys ve
tvái, s dlouhými kadeemi, zahaleného
v hermelínový pláš u krku zlatou draho-

kamy posázenou sponou sepjatého, vyražena
byla slova . RHACUSIN . EEOTOE .

BJEIP ., na druhé pak stran stálo . KEI

.

PBAC . 1762. DUCAT . ET . SEM . Jak-
mile Arnold peníz tento uzel, zaradoval
se. „To vzácný exemplá" zašeptal, v tom
vstoupil, zaklepav, do pokojíku listonoš.

nesa psaní velkého formátu opatené úední
peetí. Kvapn otevel Arnold psaní, po
jehož petení náhle zbledl, jako osyka se

tásl a potácel- se k zemi.

Psaní bylo následujícího obsahu:

„Dstojný Pane!

Klademe sob za povinnos ozuámiti

Vám, že p. Jaroslav Socbrek ped temi
týdny brzy po své manželce zemel. —
Za nedlouho na to uprchl jediný jeho syn
Otto do Ameriky se všemi penzi a skvosty.

Nejste jediným, který byl oklamán a o

zboží svené pipraven. Psaní Vaše mu-
seli jsme otevití, jak to nyní iníme se

všemi dopisy na do Litomyšle adresova-

nými a tak dozvdli jsme se, že i Vy
jste se stal obtí Jaroslavovy, vlastn
Ottovy prohnanosti. Vaše mince již byly
dávno rozprodány.

Z okresního soudu* v Litomyšli."

Jelínek a listonoš donesli starce na
lože ; ihned byl povolán léka, jenž pro-

hlásil stav jeho za beznadjný. Jen na
chvíli pišel otec Arnold ku vdomí, první
jeho slova byla : „Sklamán — nejvrnjší
pítel — mé sbírky. — O Bože — Panno
Maria!"

Pak upadl opt v úplné bezvdomí,
z nhož se -probudil již jen ku životu v-
vému. Složil kosti svoje tam, kde pál si

odpoívati.
Otec Bonaventura kleel celou noc u

mrtvoly, u jejíž nohou hoela malá lam-
pika z erveného skla. V láskyplném
jeho zraku tásla se slza bohatá jako hrách
a tpytná jak nejistší démant.

* *
*

Tam, kde na hbitov hned za *ským
klášterem se rozprostírajícím se zvedá
malý rov, odpoívá muž, jemuž osud do

kolébky život plný lopot, strádaní, práce
a soužení v údl dal . . .

Kamenný kíž s prostým nápisem:

"Zde odpoívá v Pánu zesnulý

Otec Arnold Rokos,

len dst. ádu sv. Františka.

Pokoj bu popelu jeho!"

stojí mu u hlavy.

Krajina.

Zem dímá v loktech mlhy

jako dít v klínu matky

a ty strán plny smutku

a strom plný jinovatky.

Tiše dímá. — Tu v mlh sít

padnul záný paprsk s chvatem

;

zem jak ze sna usmála se

a strom naposled zkv zlatem.

Adéla.
Arabeska. Napsal J. V.

Oste skuel prosincový vítr v erných
vtvích hustého lesa na jihozápadní stran
Cech. Mohutné stromy sklánly se tém
až ku zemi ^podléhajíce v divém zápasu

s burácející bouí; v prásko ches bez

listých ratolestí mísilo se úpnlivé kvílení

vichru. Po jedné ze snhem zavátých pšin,

jež se kíž na kíž lesem, v nmž nezná-

ni C v této krajin by pesnadno zablou-

diti mohl, táhly, spchal rychlým krokem
mladý muž. Osmahlé jeho líce, peliv
esaným plnovousem vroubené, bioval
dlouhý, jak havrani peru erný vlas, jenž

zpod huaté beranice bujn po šiji prou-

dil; mocn klenutá prsa vydána byla za

ter divoce se klátícím sntím jedlí a so-

sen Mdlý paprsk luny, jež náhle prodrala

se hustými, válejícími se, temnošedými
mraky, padl práv v obliej mužv. —
Pozdním chodcem byl okresní léka Vilém

Žárský.
„Nebohé dti ! zašeptal Vilém. „Smr-

telný zápas musí nastoupí ti ješt dnes,

veškerá lidská pomoc jest zde úpln mar-

nou, Ubozí sirotkové! Pede dvma roky

padl jich otec ve válce, odešel od krbu

domácího a více nepišel. Byl jsem tehdy
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práv ve vesnici, když on ješt s jinými

se chystal na cestu do msta, odkud voj-

sko vytáhnouti mlo. Vidl jsem jak stkala

jeho manželka, jak vzmáhalo se ve hrudí

její tušení, že vícekráte neuzí svého muže,
jak líbaly dítky jeho ruku slzami ji skrá-

pjíce. Ach, bylo to trudné louení, lou-

ení, pi kterém hlava rozskoiti hrozí,

z oí krvavé slzy se roní a srdce žalem
puká. Bylo po válce a žena neuzela více

svého muže, dítky svého tatíka. A dnes
leží zase jich máti na smrtelné posteli "

Vilém kráel stále pomaleji a po-
maleji.

„Dlal jsem, co jsem jen mohl, ale

vše nadarmo. Zachovati ji na živu jest

holou nemožností. Jitro pozdraví již ji

jako mrtvolu. Štstí pro dítky, že jich

strýek, bratr umírající, jest faráem ve
blízké osad. Doufám, že se jich ujme,
vždy se o n staral již vru otcovsky,

když ztratili svého živitele. Náš život jest

vru stídáním neustálým se dne a chmurné,
temné noci. Nkterý narodí se v kolébce
knížecí, osud mu dá za údl jen samé
štstí a blaho, on nepozná nikdy, co to

jest strasf, co nouze . . . Mnohý zase — a

takových jest nejvíce, — zápasí po celý

život s nouzí a bídou, ples, radost neka-
lená a smích zídka kdy zavítá pode krov
jeho píbytku, anebo vbec nikdy! Do-
trná zima! To zuení vichru! Jako by
zde ve hvozdu duchové své reje dnešní
noci míti rc^li !

'

Po ovíió samomluv zrychlil Vilém
své kroky a vyhrnul límec svého teplého
kožichu nahoru. Vichice burácela dsnou
mocí dále.

„Pt rok tomu bude juž práv zítra"

vzdych' Žárský v tichém bolu po chvíli,

„co Adélu jsem ztratil. V bouné prosin-

cové noci prchla s bídným Vlachem Chio-
rellem, jenž hrabtem se zváti dal, z do-

mu otcovského. Zármutek a žal nad ne-
zdárnou dcerou sklátil ve hrob její rodie
v bržku po jejím zmizení. Zmizela v o-

hromném tom vesmíru jako kapka v moi.
Nikdy nedala o sob nieho vdti. Dal
jsem pátrati po ní na všecb možných stra-

nách, ale marn. Kde asi jest? Žije V Dai
se jí dobe? Nebo vlee se tímto životem
v bíd a nouzi vdoma jsouc si své neod-
pustitelné viny ; i není snad již více ve
vezdejších strastech a usmíena s lidmi a
Bohem setkala se v onom sídle nad hvz-
dami se svou milovanou mateí a peli
vým otcem? Kdo rozluští mn tyto o-

tázky!? Jak jsem ji miloval, prosil jsem

ji, aby darovala mi své srdce a s ním též

svou ruku. Chtl jsem jí vnovati veškerý

svj život, jenž bez lásky její zdál se mi
býti pustým a prázným. A ona? Ona
chladn se ode mne odvrátila. Uplynulo
nkolik dn a já ji více neuzel, zmizela

snad na vždy." Slzy zatemnily pi tom jeho

modré, záivé oi na znamení hlubokého
pohnutí.

A v skutku jeho láska byla tak velou,

že ji choval ve svém srdci co svaté, ne-

dotknutelné tajemství. Ani krevní píbuzní
ani nejdvrnjší jeho pátelé, jichž ostatn
a mimochodem eeno byl velice skrov-

ouký hlouek, nebo u voleni pátel byl

nadmíru vybíravým, nezvdli o ní, pro-

ež také nijakým zpsobem vysvtliti si

nemohli jeho ustavinou zasmušilos, aniž

nebylo jim dopáno dopátrati se píiny
její. Mluvilo se sice tu a tam ledacos o

podivínu „Žárském," jak jej totiž nazý-

vali, ale domakati se pravdy pravdoucí

nebylo možno.
Vilém šel v tom vichru tak zvolna,

jako by byla nejkrásnjší pohoda nebo

jako by se za slunného, letního odpoledne

procházel pod zelenou klenbou lesních ve-

likán i ve stínu košatých kaštan a lip

zámeckého parku Nedbal vtru, nedbal

vtví vší silou jej do prsou neb tváí šle-

hajících, v hlav rojilo se mu na sta upo-

mínek, které nemohl utlumí ti Mezi tímto

rozjímáním a v rozháraném tomto dušev-

ním stavu došel až k moálovitým behm
malého jezera, jež tém na konci hvozdu

se nalézalo. Odtu ml již jen nco pes
pl hodinky do svého obydlí.

Poblíže jezera na jakémsi náspu, jenž

povstal nejspíše z navezené zem a ka-

mení, jež sem svezli dlníci, když ped
nkolika desítiletími kopali zde prplav,
aby voda z jezera snáze odtékati mohla,

stála stará napolo sesutá, mechem porostlá

kaplika. Když šel Vilém mimo ni, zaslechl

jakýsi vzlykot, který jako i>y se z vnitra

jejího vzýval.

Rek náš se zastavil; srdce jeho mu
bilo prudce ve hrudi. — Sténání se opa-

kovalo — bylo zeteln to slyše ti, nebo
hukot boue na chvilku ulevil. Vilém
vstoupil do temné klenby ; narazil o shnilý

trám. Netopýr podšen vylétnuv z úkrytu
svého dotkl se chladným kídlem jeho

žhavých skrání Vilém zachvl se pes
veškerou mužnos svou.

Vítr opel se s novou mocí do drob-
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ných, ve zvtralé a zernalé olovo zasa-

zených sklenných tabulek dvou malých
gotických oken, ale jen na okamžik. Do-
zvuk boue ; ve pírod zavládlo ticho a

z potrhaných erných mraen vyplul m-
síc, jehož plné, pibledló svtlo padlo okny
do kapliky a ozaovalo devnou sochu
Bohorodiky na oltái, spráchnivló vnce
a obrázky, jež visely kolem po erných,
rozpukaných stnách. Ve žlutavém jasu

luny uzel Vilém na zemi u stup k ol-

tái vedoucích ležící mladou ženu, v jejíž

tvái vyryta byla nesmazatelná známka
velikého zoufalství V oblieji zíti bylo
stopy dívjší nevšední krásy, aksamitové
tváe byly hluboce vpadlé ; ke hrudi tiskla

obma rukama útlé robátko ve zvetšelé

suknice, které bylo v oblieji celé modré.
Ponkud opodál sedl v kout schoulený
asi tyletý hošík. Chroptivé zvuky draly
se mu pes rety . . .

„Mami — mám hlad — hlad —
chleba . .

Nikomu by v této spolenosti a za
takovýchto okolností nebylo volno.

Výraz nejvtšího úžasu peletl pes
tvá Vilémovu, když spatil smutný tento

obraz, se zatajeným dechem stanul poblíže

vchodu. V brzku se ale vzpamatoval, pi-
stoupil rychle k hochovi, jenž mu byl
nej blíže a nakapal mu do úst nkolik kr-
pjí vína, jež u sebe stále, „pro kmotra
Píhodu," jak ve spolenosti svých zná-

mých íkával, když vyptávali se jej pro
polní láhev s erveným vínem na širokém
emeni kol beder zavšenou} na každou
svoji vycházku nosí, ml; totéž uinil žen
a potel jí rovnž skrán rudým mokem
eské révy.

Hluboké vzdechnutí vydralo se jí

z prsou, ruce její pitiskly dcko keovit
ku adrm. — Rázem povstala ze zem.

„Mé dít," byla první její slova. „Má
Vilemína! u A jala se šílen líbati rob na
mramorov blostné elo. Za nedlouho
ustála v projevech vášnivé této lásky ku
své dcerušce a zrak její zatékal z místa

na místo.

Vilém uveden výstedním chováním
ženštiny té do rozpak a domnívaje
se, že jest mu zde initi se šílenou ženou,

chtl vzíti ji dcko z nárue. S úzkostli-

vým zrakem sledovala žena každý pohyb
jeho rukou. Sotva dotekl se Vilém dcka,
projel mu mráz celým tlem a on ustoupil

ponkud zdšen nkolik krok do zadu; rob
nedýchalo více, bylo chladné, již jako led.

„Mrtvo — mé dít mrtvo" vzkikla
žena, jejížto sukn se s úpnlivým pláem
uchopil mladouký chlapeek. „Mé srdce
vyrvali mi ze hrudi ... O svte ! . . . Pry,
pry ! Mé štstí kvetlo kdys' a te — sly-

šíte ten ostrý smích ábla? ... O Vile-

míno! Po všem veta — mstící ruka Boží
spoívá nade mnou. Jsem prokleta . . .

prokleta/'

Vysílena klesla v náru Vilémovu,
jenž jako by se byl na nem pevn usta-

novil. — Váhal, nyní však byl rozhodnut.

„Nech si ve vsi, co chtí mluví, a my-
slil si, „konám svou povinnost. Kristus

nás píkladem svým pedcházel, a na nás

jest jej ve všem a všudy následovati. —
Nesmím dbáti ostn pomluvy. Jsem sice

svoboden, ale . .
/'

V tom se žena zase zotavila, ale pí-
znak šílenosti na ní již spatiti nebylo,

vypukla pouze v srdcelomný plá. — Ale
i tu se za nedlouho utišila a s tupým ode-

vzdáním se do osudu uposlechla veškerých
píkaz Vilémových. Ten vzal na jednu
ruku hošíka, jenž v brzku klidn usnul,

druhou pak veda ženu, která jak bezduchá
po boku jeho s mrtvou dceruškou šla, krá-

el mlky ke svému obydlí.

(Pokraování.)

Hv. Stanislav.

(Legenda.)

Lilije bílá — malomocný kvt
spíš andl, na chvilku jenž k zemi sle,

na lžku chorý svatý Stanislav,

kol nho hluchý nevrc jen dav.

Co duši jeho jímá, jaký žal,

že démant slzný v zraku jemu vzplál ?

Po Bohu teskní, slastí uejvyšší

a nikdo jeho proseb neslyší.

Tu k nebi ruku v tiché prosb zvd',

ke kíži v bílé ruce vroucí hled

a ret se jako v plái tiše tás'

:

„Ty, Pane, smiluj nade mnou se zas,

jenž v života
7
s mne chránil úskalích,

když v mdlobách klesal jsem a vždy's mne
zdvih',



jak tehdy nyní, Pane, smiluj se

než doše má se k Tob povznese.

Ty sám mi budiž rajským pokrmem,
mn teskno tak a pusto v srdci mém.

O pij, o Pane, zdroji milostí

af duše má Té v hloubi pohostí

;

pak rád už za Tebou se v cestu dám,

za Tebou, vdcem, rajským ku branám "

Tak steskem chvl se jeho vroucí hlas

a slzou zas stín jeho dlouhých as,

co kolem nevrc stál nmý ad
a stín se šera k stnám zvolua kla.'

Tu div ! o jaký lesk a jas a tpyt

!

andl kídla slyšet zlatá chvít'.

jak vzduchem s nebe zvolua spjí sem,

jizbiku plní, chví se nad ložem.

A v stedu jich — o jaká velebnost'!

Sám Kristus Bh, hle, sstoupá — rajský host.

Zrak jeho jarního lesk slunce je,

ten úsmv na rtu, paprsk nadje.

A v rukou Jeho svatá hostie,

jak když se bílá rže rozvije;

hlas Jeho tichá hudba, sladký ples

se stíbrem se rt k Stanislavu nes:

„Tys volal mne, já slyšel vzdechy tvé,

a spchal tam, kam duše tvá mne zve
;

ne smrtí jsem, já tob život dám
a život tvj bu lásky vné chrám

a srdce tvé jí oltá zápalu !"

a níž se sklání níž tak pomalu;

Na rty mu klade svatou hostii

Své rám kolem šíje ovijí,

jej líbá v bledou skrá — a náhle pak
jej s andly všem zastel stkvoucí mrak,

jenž vstoupal k nebesm — a vn tu

jen zbyla, jak když rže v rozkvtu,

jako když jasmínu dech v podletí

se z tisíc poupat náhle rozletí;
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na stnách ješt jas a tpyt vždy plál

jak by tam andl stín zlatý hrál.

A kolem v svaté hrze tonul dav

na loži v blahu svatý Stanislav,

jak lilid bílá — libovonný kvt,

spíš andl, na chvilku jenž k zemi sle.

Xaver Dvoák.

P. Valeriánus de Magni.

Po svatém Vavinci z Brindisi, za-

kladateli prvého kláštera kap. v Praze,

v ádu kapucín, nejvíce proslul P. Va-

lerián de Magni, narozen v Milán 1586
z rodi šlechtických. Rodiové jeho od-

sthovali se za Rudolfa II. do Prahy. Mli
5 syn, z nichž tetí vstoupil proti vli
své matky do kláštera kapucínského a slo-

žil r. 1611. v pražském kláštee na Hrad-
anech své sliby. Pi skládání slib do-

stalo se mu jména Valeriánus, nebo p-
vodn nazýval se Maximilián. Jeho nej-

mladší bratr František byl povýšen za

platné služby u vojšt prokázané do stavu

hrabcího, který titul dán i ostatním bra-

trm. Ponvadž V. byl postavy vysoké a

štíhlé, nazýval jej lid obyejn „dlouhým
mnichem". Nežli svou innost zapoal, bylo
mu mnoho zakoušeti od Švéd a od jino-

vrc, takže nkolikráte v nebezpeenství
života se nalézal. Roku 1618. byl v Linci,

kde se stal guardiánem, tžce od jinovrc
zrann, že z nkolika ran krvácel. V Linci
považovali ho totiž jinovrci za nejnebez-
penjšího soka svého pro jeho výmluvnost.
Roku 1621. byl odeslán od císae Ferdi-
nanda II. a vévody Bavorského Maxim,
do Paíže, aby ukonil spory o Veltlín

vzešlé mezi rakouským a francouzským dvo-
rem. Francouzové nazvali ho pro jeho dis-

putace proti Hugenottm „velikým mni-
chem". Proto se také ve starých bullariích

a annalech nazývá „Valeriánus Magnus",
které jméno ovšem u kapucín obvyklým
není. Po svém návratu z Paíže byl zvo-
len za guardiána kláštera kapucínského

j

v Praze a roku 1624. za provinciála téhož

j

ádu. Cestoval po té ku gen. kapitole do
1 íma. R. 1626. byl jmenován papežským
! brevem „missionáem apoštolským" pro Cechy,
který úad po 35 let zastával. Pozdji a
sice r. 1629. byl podízen bezprostedn
Kongregaci de propaganda fide. Tento muž

:

byl hlavním rádcem a dvrníkem kard.
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Harracha jmenovit v píin semináe,
university a zízení biskupství v echách.
Jemu bylo spolu naízeno, by toho dbal, aby
uení Karlovo zase svobodno bylo, nebo
nalézalo se v moci Jesuitv. Pedvídaje
veliké boje vzpoval se proti tomuto roz-
kazu po celý rok. Když však Kongregace
de propaganda íide slíbila mu veškerou
svou pomoc, podvolil se i tomuto nesnadné-
mu úkolu. Týž rok 1626 odebral se, jak
jsme svrchu podotkli, s kardinálem Harra-
chem do Vídn, kde pi poradách o refor -

maci a o zízení biskupství hlavní takoka
slovo vedl. Zejména však byl v odporu
s Jesuity, kteí chtli v každém kraji e-
ském zíditi za peníze k reformaci svolené
své kolleje a semináe, místo aby se zi-
zovaly biskupství, a kteí ochotu svou pro-
jevili, že by se sami nesnadnému úkolu re-
formace podvolili. Navrátiv se s kard. do
Prahy, poal slovem i písmem náboženství
katolické zde rozšiovati. Nejsa jazyka
eského s dostatek mocen, používal pi
svých kázáních za tlumoníka kanovníka
Plateysa aneb nkterých eholník svého
ádu. Slušný poet jinovrc obrátil ku
pravé víe. Napsal dv díla, která „dlou-
hému mnichovi" ke cti jsou, pro která
však

^

upadl též v nenávist u jinovrcv.
První byl traktát „de Acatholicorum cre •

dendi regula" — a když jinovrci proti
tomu spisu se bránili, tu napsal druhý apo-
logetický spis „De catholicorum credendi
regula". Tyto spisy a dvody v nich u-
vedené nebyl nikdo s to, aby vyvrátil.
Roku 1628. odebral se na rozkaz kardi-
nála Harracha do íma, aby v píin zí-
zení ty biskupství, pak v píin Karlova
uení s Propagandou vyjednával. Ped
kardinály mluvil s takým pesvdením,
že nebylo pochybnosti, kterak celá vc
dopadne. Brzy po té byl vyslán od Ferdi-
nanda II., aby zastupoval císaský dvr
u vyjednávání o Mantovu, na kterou i cí-
sa i král francouzský inili nároky. Cí-
saští obsadili Mautovu, Francouzové Pig
nerol, které náleželo vévodu Savoyskému.
Vyjednávání dálo se v Turín aPignerole;
dva kapucíni stáli proti sob; na stran
cis. P. Valerianus a na stran francouzské
P. Josef, ze šlechtického rodu Clerc du
Tremblay, bývalý dstojník a nyní hlavní
rádce kardinála Eichelieua. P. Valerián
nedal se nikterak obelstiti ani podplatiti
od Francouz a — zvítzil. Navrátiv se
do Prahy, shledal msto v držení a v moci
kuríiršta Saského. Sasík však se nebál,

nýbrž neohrožen slovo Boží dále hlásal.

Jiné u víe utvrzoval, jiné od návratu
k bludnému uení varoval

;
astji se slza-

mi ped kížem opakoval si, co mu od Pro-
pagandy uloženo bylo: „Deinde omnem
adhibe curam, ut ministerium tuum digne
ac íideliter etiam cum sanguinis effusione

ac mote ipsa, si opus fuerit, impleas, ut
immarcescibilem coronam a Pate luminum
recipere merearis". Jemu po boku v ne-
ohroženém hájení katolického náboženství
stáli P. Samuel z Pilsenburka a P. Alexius
Burgundus. Varovali a vystíhali katolíky,

aby neposýlali dítek svých do škol jino-

vrc. Valerián chtl veejn disputovati
s predikanty, ale nikdo se k tomu neod-
vážil, neb se báli jeho uenosti. — Brzy
na to byl povolán do Polska ke korunovaci
Vladislava, nástupce Sigismunda III., v je-

hož prospch i v Eim i ve Vídni pracoval.

Když Poláci se vzpovali novému králi

písahu vrnosti složití, dokázal Valerián
ve veejném shromáždní dobré právo krá-

lovo na trn, že nepátelm královým
mleti bylo. Z toho byl Vladislav tou m-
rou vden, že papeže Urbana VIII. žádal,

aby Valeriána povýšil k hodnosti kardi-

nálské. Ale již i závist proti tomuto muži
povstala; místo kardinálské

v hodnosti do-

stalo se mu pedvolání do íma, aby se

z jistých vcí na nho u sv. Otce žalo-

vaných zodpovídal. V ím se oistil tak,

že by se byl málem stal arcibiskupem
Hnzdenským, emuž u nho jen neznalost

polské ei vadila. — Ferdinand Ií. si to-

hoto neobyejného muže proto vážil, že

mu dával dobré rady. Mezi Švédskem a

Polskem bylo pímí; Švédm bželo o

to, aby oproti císaskému vojsku mli volnou
ruku, aby pímí trvalo dále. Skuten
toto pímí bylo proti rad Valeriánov
ješt obnoveno r. Í629. dne 26. záí na
delších 6 let. P. Valerián hledl zachovati,

co se ješt zachovati dalo; proto radil cí-

sai, aby nmecké vojsko, které v Polsku
oprati Švédm stálo, hledl pro sebe získati.

Marná však jeho rada. Nedostávalo se pe-

nz. Nmetí vojáci vystoupivše ze služby

krále Polského, pešli k Švédm] a bojo-

vali pak proti císai. — I tím prokázal se

býti V. velikým pítelem domu císaského,

že jeho návodem sešlo se satku, který

ml uzavití Vladislav IV. s Alžbtou,
dcerou Bedicha Falcského, jež byla kal-

vinkou. Vladislav zasnoubil se r. 1637.

s Caecilií Renatou, princeznou rakouskou,

ímž jinovrcm polským mocné pomoc-
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nice ubylo. Král španlský k tomuto skv-
lému diplomatickému výsledku nejen Ví-

deskému dvoru, ale též Valeriánovi bla-

hopál. To asi bylo také pohnutkou, že celá

rodina, když Valerián žádných církevních

hodností pijati nechtl, byla povýšena do

stavu hrabcího.
Njaký as si odpoinuv ve Vídni,

objevil se roku 1636. v Grdásku, aby se

hádal se slavným kalvinským dr. Nigrinem.

Disputace trvala pt dní, každý den šest

hodin
;
byli jí pítomni polský íšský kan-

clé a mnoho šlechty. Bartolomeus Nigri-

nus byl pemožen od ueného kapucína.

Nigrin nepál si, aby akta disputaní byla
uveejnna — a Valerianus je hodil do
ohne. Tato šlechetnost pohnula tak Nigrina,

že se obrátil k víe katolické. Nejen v Pol-

sku, ale také v Hessensku, Braniborsku
a v jiných zemích úinkoval V. ve prospch
katolické vci. A pi této obrovské innosti
napsal 26 dkladných spis rozliného,
zvlášt polemického a filosofického ob-

sahu. Zabránil svému bratru Františkovi,
který od polského krále byl jmenován mí-
stodržitelem ve Slezsku, aby neodpadl
k Francouzm. Za tyto všechny služby
dostalo se mu nenávistí dvoan, místo
kardinálského klobouku — trnové koruny.
R 1651. cestoval z rozkazu Kongregace de
propaganda fide k lantkrabti Arnoštovi
Hessenskému do Švalbachu, kde se temi
jinovrci Crociem, Calixtem a Haberkor-
nem disputoval. Pi disputaci byl také
knz z Tovaryšstva Ježíšova pítomen,
nebral však v ní podílu. Dne 5. ledna 1652
složili lantkrab se svou manželkou vy-
znání víry v ruce arcibiskupa Kolínského.
Akta disputace byla uveejnna, a tu shle-

dali odprcové Valeriánovi, že prý špatn
hájil primátu papežského, což však pravda
nebylo. P. Valerián se bránil ve spisu „Hy-
peraspites". Za to byl r. 1661. ve Vídni
do žaláe uvržen. Celá Víde byla pobou-
ena. Zástupy táhly k žalái a volaly

:

„A žije Valerián". Ze všech stran pi-
cházeli pímluví a Valerián byl na svo-

bodu propuštn. Tento o církev zasloužilý

muž zemel 29. ervence 1661 v 75. roce

vku svého v Solnohrad, kde byl též

pochován.

KRONIKA.
Z Prahy. {Klid nedlní.) Dležitý vý-

nos vydalo ministerstvo obchodu dne 21. záí

1885, íslo 26.942, že naízení o klidu nedl-

ním vztahuje se na všechny živnostenské pod-

niky bez rozdílu, tedy i na ty, pi kterých po-

mocníci zamstnáni nejsou. — Ped sthováním

jakož i po sthování mívají alouníci obyejné

nejvíce naléhav práce, tak že jim nelze aspo
v této dob dbáti nedlního klidu, jak toho

zákon žádá. Proto zažádalo spoleenstvo víde-

ských alouníkv, aby emeslu tomuto poskyt-

nuty byly nkteré úlevy. Židos tato vyízena

v ten smysl, že osm dní ped sthováním ja-

kož i osm dní po sthování smí býti v dílnách

alounických i v nedli pracováno.

*—* Pobožnos 40-hodinná koná se od

6.— 10. pros. u sv. Haštala, od 11.— 15. t. m.

v Emauzích.

*—* Chrámová sla\nos (pou) hlavního

farního chrámu Pán u SV. Mikuláše v Menším

mst Pražském, která na nedli II. adventní

pipadá, zapone v sobotu v 5 h. odpoledne

slavnými nešporami. V slavnostní den budou o

6. h. ranní rorate, v 8 hod. bude Jeho kníž.

Milost nejdst. p. arcibiskup František de Paula

mši sv. sloužiti, v 9 h. bude Matura (zpívaná

mše sv.), v 10 hod. slavnostuí kázaní, v 11. h.

pontif. mše sv., ve 3 hod. odpol. požehnání a

v 5 hod. slavné nešpory. Po celý týden bude

ve všední dny v 6 hod. rorátní, v 8 hod. zpí-

vaná mše sv., v 5 hod. nešpory. O slavnosti

Neposkvrnného poetí P. Marie a v nedli III.

adventní bnde v 6 hod. rorátní, v 8. h. školní,

v 9. hod. velká mše sv., v 10. hod. kázaní a

o pl 12. hod. mše sv., ve 3 hod. požehnání

a v 5 h. nešpory; v nedli po nešporách se

chrámová slavnost' chvalozpvem Ambrosiánským

„T Boha chválíme" skoní.

*—* Poctu 300 frank za dkladné po-

vídky pro údy Ddictví Malikých v Hradci

Králové vnoval podepsanému nejmenovaný pí-

tel katolické mládeže tím spsobem, že první

poctu 150 frank, druhou 100 frank, tetí

50 frank obdrží spisovatelé, jichž rukopisy

uzná smíšený sbor ze stavu duchovního, uitel-

ského a obanského za nejvýdatnjší prostedky

k nábožn mravnému ušlechíování katolické

mládeže a rodiny. Spisy mohou býti eské nebo

nmecké, a budou stupovány dle vnitní hod-

nosti. Které nebudou hotov poctny, dojdou

zaslouženého schválení. Objemu žádá vnovatel

pro 180 až 200 duodecových stránek písma

garmondového. Za poctnou povídku Ddictvím

Mal. pijatou a vydanou, dostane spisovatel

obyejný honorár. Frankované zásilky rukopis

s heslem a s jménem spisovatelovým v list

zapeetném pijímá nejdéle do 15. kvtna 1886

Josef A. Šrtek, kanovník a zakladatel D. M
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v Hradci Králové. (Kdo dobrému písemnictví

peje, raiž to dále problásiti.)

*—* Ctitelm Blah. Marie Panny. Když
r. 1877 vytištna má kniha: „Poklad církve

svaté," byl jsem vyzván, abych sestavil podob-

nou knihu k úct blah. Marie P. Upravil jsem

ji pod jménem: „Úcta blah. Marie P.
;;

(z po-

lovice modlitebnou a v druhé polovici s pobož-

nostmi stídav i nábožensko pounou) chtje
ji vydati na oslavu jubilea sv. Methodéjského.

Nemoha však nikde dohledati se nakladatele,

pedsevzal jsem si, že ji sám vydám pedpla-
titelm ve tyech sešitech po 30. kr. Ped-
pláceti lze buto rázem na všecky sešity anebo
na dvakrát po 60ti krejcarech. Více pedpla-
titel z jednoho místa pro snadnjší dosýlku

nech spolen na jedno jméno zašlou ped-
platné, na které pak spolené výtisky se jim

odešlou. Desíti spoleným pedplatitelm 11tý

výtisk dá se pídavkem zdarma. Lhta ped-
platná potrvá až do hromnic r. 1886. Uhradí-li

se do té doby pes polovic výdaj, zapone se

v únoru ihned tisknouti a do májové pobožnosti

každý obdrží všecky sešity. Žádám tedy slušn,

aby ctitelové blah. Marie P. tento mj podnik

laskav podporovali. Pedpláceti lze u mne po-
depsaného anebo i ve spol. knhtiskárn v Pe-
rov na Morav, odkud výtisky na udané
adressy pímo se porozesýlají. Ve Skípov
slezském (u Opavy) na den sv. Klementa 1885
knz Tóma Smýd.

*—* Spolek Arimatejský pochoval v msíci
listop. 96 chudých kesan v Praze; totiž

z obecné nemocnice 41, ze zemského blázince

19j ze zemské porodnice 1, z nemocnice Mi-
losrdných bratí 8, z nemocnice Milosrdných

sester 22, a z umrlích kapií 5; celkem letos

již 1118 osob. V tomto msíci vzdává výbor
spolkový díky za udlené milodary okresním

výborm v Jilemnici, Mnichovu Hradišti, No-
vém Strašecí, Maršov, Poátkách, Rakovníku,
Sttí, a okresní záložn v Unhošti.

*—* Konec milionáky. Z Kentu se o-

znamuje; 89letá staena, Miss Walkerová, nej-

bohatší statkáka v okoli, se obsila. Ve svém
bytu zanechala na stole list tohoto obsahu:

„Mám bedny a skín plné penz, ale nemám
žádných dtí, žádných pátel ; kolem mne hemží

se lidé žádostiví ddictví a jeden po druhém u

mne prodlévají, vzájemn se pomlouvajíce ; mám
za to, že mají všichni pravdu; považuji je

všechny za špatné a falešné, a vrhám se v ná-

ru smrti s prosbou, by mj veškerý statek

rozdlen byl dobroinným úelm.
*—

* Zprávy missioná o pronásle-

dování kesan V Tonkin. „Naše obec ke-
sanská v Gja-Ilienu promnna byla konen

v pevnos. Chtl jsem získati asu, nebo dou-

fal jsem, že nám Francouzové pispjí ku po-

moci. Rozeslal jsem proto listy na jih i sever.

Veškeí kesané uchýlili se i s manželkami
svými do kostela a kláštera našeho, jenž záhy

byl peplnn. Jakmile jsem se dovdl, že i

mandarínové podporují pronásledovatele naše,

poznal jsem, že jest všecko ztraceno. Svil
jsem obec naši dozoru P. Dumonta, najal jsem

si s obtíží bárku a pibyl jsem se znaným
nebezpeím do Hue, kde však jsem nebyl vy-

slyšen. Francouzové nevili, že jest nebezpeí

opravdové. Vrátil jsem se s nepoízenou na pa-

lubu nákladní lodi zpt a když jsem 5- srpna

uzel na obzoru osady kesan, hoely tyto

plápolem, a všechny až po Biš Diu staly se již

obtí krvelaných nepátel. V Ki-Nonu shledal

jsem se jen s nkolika sty uprchlík mé osady,

která as 3000 kesan ítala. Pokraoval jsem

v cest své do Saigonu na nmeckém parníku

„Gerd; u chtl jsem se pokusiti, abych ke-
sany v Kau-Hoe zachránil. Lo zakotvila

v Na-Trangu a tu slyšel jsem, že vrážduí má
poíti druhého dne. Vydal jsem se do jistého

domu, ve vsi ležícího, a hrozilo mi pi tom

nejvtší nebezpeí, ponvadž jsem musil projiti

mezi dvma tvrzemi našich nepátel. Bylo nás

však pt, dva Nmci, dva Francouzové a jeden

knz anamský a byli jsme až po zuby ozbro-

jeni. Veer vidli jsme již dalekohledem etné

kesany na behu, kde byla schze umluvena.

Musili] jsme najati bárky pohanv, abychom

všecky zachránili. Po celou noc plulo šest lodic

nepetržit mezi behem a parníkem a "za sví-

tání nalézali se všichni kesané, potem as

700 na palub. Parník plul plnou parou a za

dva dny zakotvili jsme v Saigoné." Jiný mis-

sioná vypráví o vraždní kesan na hrani-

cích Koininy a Anamu a tvrdí, že bylo jich

v ervenci a srpnu nejmén 25.000 povraždno.

Všechny kesanské osady v 6 provinciích jsou

nyní pouhým spáleuištm. Missionái dávají

vinu vojsku francouzskému, jež, kdyby nebylo

lhostejno bývalo, snaduo mohlo všechny ke-
sany zachránit!.

JLiteráriií oznamovatel.

*—* Sbírka nejdležitjších eských plod
básnických starších i novjších. Vydává a o-

patuje pimenými úvody a poznámkami Fraut.

Bakovský. íslo I. „Slávy dcera," lyricko-

epická báse v pti zpvích od Jana Kollara.

ás I. V Praze nákladem Fraut. Borového.

1885. Cena 1 zl.
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*=* „Domácí léka." Uení o lovku ]

ve stavu zdravém a chorobném. Vydání páté.

Sepsal dr. Josef Peírka. Nakladatelé : Kniho-
j

sklad Rohlíkv a Sieversv v Praze. Cena I

1 zl. 20 kr. Tato výborná knížka již mnoho
j

dobrého mezi našim lidem zpsobila. Zdravo-

vda v jiných zemích pednáší se ve školách,
j

ponvadž u nás ješt zavedena není, poslouží

každému, komu na zdraví záleží, tato kniha,

by tohoto dležitého statku na zemi náležit

vážiti si uml a jej zachovati.

*— * „Sbirka promluv'1 o sv. Mikuláši,

pi vánoním stromku a za rzných píležitostí

s pídavkem. Uspoádal Alois Slovák, kaplan

na dom v Brn. V Brn 1885. Tisk a papír

knihtiskárny benedikt. rajhradské. Nákladem
vlastním. Krámská cena 60 kr. Nejlepší roz-

|

mluvy, kterých v této píin stává, jsou se-
1

brány v pkný celek v této knize. Ponvadž
j

duchovní velmi zhusta pi podobných píležito-
j

stech musí mluviti, naskytuje se jim tímto
!

vhodná a levná pomcka.
*—* „Nov výzkumy a návrhy ve piín

eské mluvnice."' Pídavkem k „Brusu mati-
nímu" všem brusim i vbec každému, kdo

jakkoliv obírá se mluvnicí eskou, podává na

uváženou Frant. Bakovský. V Praze. Nakla-

datel Frant. Bornvý. 1885. Cena 80 kr.
*—* Dárek z pouti Velehradské 1885.

„Kristus a Panna" , modlitební a rozjímací

kniha, kterou sestavil P. Angelus Lubojacký.

V Praze, nákladem vlastním. Tištna v knih-

tiskárn Bedicha Stýbla v Praze. Cena 1 zl.

30 kr. Po úvodu, který jedná o sv. Cyrillu a

Methodji, následuje pouení o panenství, pak

se vystavují vzory sv. panenka sv. panic. Po-

tom se jedná o pobožnostech kesl panen a o

bratrstvech, jichž vážiti si mají. Pidána jsou

pkná rozjímání o pravé pobožnosti, o oišo-
vání srdce, o prostedcích proti híchu, o stup-

ních pravé dokonalosti, o modlitb, o ctnostech

Marie Panny. Na konci nalezneš obvyklé po-

božnosti a úvahy pro kesanské panny slovanské.
*—* Zevrubné Djiny eského písemnictví

Doby nové. Napsal Frant. Bakovský. Díl. I.

Období pedbeznové. Sešit 11., 12. a 13.
*—* „eci liturgické" ili výklady o po-

svátných obadech v církvi katolické, jež dle

období roku církevního sestavil Frant. Vohnout,

zám. kapl. a osob. far. v Dymokurách. V Brn
1885. Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny

benediktin rajhradských. Cena 2 zl. Mezi
etnými kazatelskými díly, která nyní v litur-

gických úkonech sv. kat. církve se vydávají,

musíme toto dílo pro jeho pehlednost, dklad-
nost a jadrnost k nejlepším v tomto oboru

poítati.

Zápisky sv. Janského Ddictví v Praze.

K Ddictví pistoupili v msících ervenci,

srpnu, záí a ijnu 1885 : Z Cech : Jos. Jilek

z Poliky, rod Jana Scheffla v Cermné, rod

Aut. Rokytanského v ermné, v. p. Karel Ko-

il, kooperator v Mládkov, Karel Bevá v

Bezdkov, rod Václava Melichara v Star. Ne-

chanicích, Marie Kubíková v Bytouchové, pan

Ant. Podlaha, bohoslovec v Praze, Karel Ma-

tyáš v Dobrušce, rod Jos. Doktora a Antonie

v Devicích, Emilie Smutkova ve Vys. Mýt,
Jos. Kuera u sv. Jií, v. p. Fr. Sales. Šotka,

knz na Strahov, Václ. Linda v Blatné, Jan

Šternberk v Beroun, Josefa Brožovská, vor-

šilka v Kutné Hoe, Marie Králova v Malo-

chov, v. p. Karel Adam, katecheta v Novém
Kolín, Františka Hronová v Lhot Bekov,
Marie a Barbora Salaovy, sestry v Paraové,

Jan Šter, studující na gymn. v Písku, Karel

Šamšula v Píbrami, d. p. Jan Vinzig ve Svi-

nech za *j- Vojt. Buška, Kateina Benešova v

Modlíkové, Ant. Melichar v Banovicích. —
Z Moravy. Rod Petra Kvapila a Teresie manž.

ve Velkém Postelmov, rod Frant. Kulika a

Kateiny manž. ve Velkém Postelmové, Ma-
enka Navrátilová v Olšauech, Františka Chme-
laová v Nebošticích, Jan Veerek v Kiavai,

Frant. Barviová v Zlín za j rodie, Antonín

Motika v Lideovicích, Tom. Koutný a Josefa

manž. v Knihnicích . Ant. Kopal v Knih niích,

Anna Gajová v Rudislavicícb, Josef Štdron v

Kravai, Karoliná Plesová v Kutech, Josef Mi-

kulka v Kelov.

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském.

V Pánu zesnuli

:

p. Ant. Krinke, far. v Schónfichtu, 22. listop.

1885, (nar. 22. ervna 1826, vysv. 31.

ervence 1853);
P. Arnold Aloys Rauwolf, knz . praemonstr.

v Teplé a admiu. fary v Mariánských Sto-

kách (Maria-Stock), 25. listopadu 1885,

(nar. 6. ervna 1841, vvsv. 25. ervence

1869).

Jmenováni jsou

:

P. Arnošt Miebes, provine, viká ádu Piaristr

kého v Praze,

P. Frant. Jií Fuhrmann, knz . praemonstr.

a far. v Horních Sekržanech, a

p. Frant. Miesner, dkan ve Stíbe (Mies),

jmenováni kn. arcib. notáry

;
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p. Karel Ratzka, far. v Erpušicích (Wel-
perschitz),

p. Jií Schón, fur. v Kostelci (Koste)zen), a

p. Václ. Schreiner, far. v ernošín, obdrželi

exposit. canon.

Ustanoveni jsou

:

p. Frant. Dolejší, kapl. v Schonfichtu, za ad-
min. tamže;

P. Frant. Smolík, knz . kížovnického, za

far. v Královu Chlumu (Kónigsberg)

;

p. Frant. Vanek, zat. koop. v Benešov, za

skuteného koop. tamže.

P. Jan Lidický, far. v Ouhonicích, za far. na
Strahov

;

P. Erasmus Maran, far. v Nebušicích, za far.

v Ouhonicích.

Uprázdnné místo:

Schonficht, fara patr. p. Richarda knfž. z Met-
ternich, od 27. listop. 1885.

V biskupství Litomickém

V Pánu zesnuli :

p. Jos. Kindermann, far. v Schónbornu, 17.

listop. 1885, (nar. 4. února 1833 v Kónigs-
hainu, vysv. 25. ervence 1857);

p Štpán Ressel, os. dkan a far. v Raspe-
nav, 19. listop. 1885, (nar. 22. srpna 1820
v Riickersdorfu, vysv. 25. ervence 1844).

Vyznamenáni jsou:

p. Vi). Hikisch, dek. v Zákupech,

p. Frant. Guttler, far. a os. dkan v Schon-
waldu,

p. Ant. Ladek, os. dkan a far. v Bohosudov
(Mariaschein), a

P. Hypol. Doubek, pev. . sv. August, v Ro-
ov, jmenováni bisk. notái;

p. Jos. Brener, far. ve Vrati slaviích (Sei-

fendorf),

p. Jos. Ruscher, far. v Jitrav (Pankraz),

p. Václ. Bohm, far. v Žimu (Schúma),

p. Václ. Richter, far. v Boislavi (Boreslau),

p. František Schubert, far. v Chabaovicíc h

(Karbitz), a

P. Jan Králík, l. . praemonstr. a far. v Bou-

šovicích, jmenováni os. dkany;
p. Em. Dvoák, far. v Dlažkovicích,

p. Jos. íha, far. v Opon,
p. Frant. Rudolf, far. v Krupce (Graupen),

p. Jan Pleschke, far. v Petrovicích (Peterswald),

p. Ant. Giírlich, far. v Sveboicích (Schwa-

bitz), a

p. Jos. Liebich, far. v Dobranové (Dobern),

obdržel exposit. canon.

;

p. Jos. Tschórch, admin. v Bruišti (Brims),

p. Frant. Langer, kapl. v Boislavi (Bo-

reslau), a

p. Václ. Krettner, kapl. v Markvarticích,
(Markersdorf), obdrželi Synodalie.

Ustanoveni jsou:

P. Jan N. Králík, l. ádu praemonst. a far.

v Boušovicícb, za]far. v Jihlav na Morav
;

P. Dan. Metýs, l. . praemonstr. a far v Do-
xanech (arcid. Praž.), za far. v Boušovicích;

p. Aut. Zimmler, far. v Javorech (Ohren), za

far. v esk. Bukové (Bohm. Pukau);

p. Frant. Trnobranský, kapl. v Duchcov, za
za far. v Zahoanech

;

F. Bruno Schachinger, l. . sv. Frant., za far.

admin. v Ilaindorfu.

V biskupství Kráiové-Hradeckém.

Vyznamenáni jsou

:

P. Cyril Bernat, rektor kol. piaristké v Lito-

myšli, jmenován b. notáem;
p. Petr Cáp, katech, gymnas. v Litomyšli,

p. Otto Danielis, vik. sekret., . far. a zám.

kapl. v Litomyšli, a

p. Karel Smetana, far. v Lukavci, obdrželi

expos. can.

;

p. Bedich Pachta, kapl. v Litomyšli, obdržel

Synodalie.

Ustanoveni jsou

:

p. Vine. Krátký, far. v Lovicích, správcem

vik úadu Novobydžovského

;

p, Ant. Vitvar, kazatel u Matky Boží v Hradci

Kr., za far. na Novém Hradci;

p. Jan Vlach, far. Rannský, za far. v Luži

;

p. Jan LetoŠnik, admin. Novohradecký, za far.

v Cibuzi

;

p. Ferd. Beneš, kand. dokt. theol. ve vyšším

ústavu sv. Augustina ve Vídni, za kazatele

u Matky Boží v Hradci Kr.

;

p. Boh. Beránek, koop., za admin. v Ro-

sicích
;

p. Jos. Bedná, kapl. Hem. Msteky, za

admin. v Podole

;

p. Ant. Procházka, kapl. v Hlinsku, za ad-

min. v Ranné
]

p. Ant. Bhal, za defiu. katech, škol mšC.

v Polné.

Uprázdnné místo

:

Ranná, fara patr. kníž. Thurna-Taxisa, od 25.

listop. t. r. 0

Milodar. Otih. pp. aiurnnovó kn. are. se-

mináe darovali, uinivše mezi sebou

druhou sbírku v letošním škol. roce,

na chrám sv. Víta 6 zl. 85 kr. Zapla
Pán Bh.

813* K tomuto íslu piložen jest se-

znam povídek a spis obrázkových vyda-

ných nákladem knihkup. B. Stýbla v Praze.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.
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„Spravedlnost zvyšuje národ, ale hích bídné iní národy". (Písl. xiv, 34.)

Kec
na nedli IV. adventní.

A uzí všeliké tlo spasení Boží.

Luk. 3, 6.

Slepci teba vodice, lovku neum-
lému uitele, nemocnému lékae, lovku
lanému teba pokrmu a žíznivému nápoje.

Bez vodie narazí a padne slepý, bez
uitele neumí, nerozumí a bloudí neumlý,
bez lékaství chadne a hyne nemocný, bez
pokrmu a nápoje zemdlí a zmalátní kdo
laen a žízniv. Od té doby co v praotci

svém pokolení lidské otrokem híchu ui-
nno jest, bylo jako oslepeno na svém
rozumu, upadlo do nejvetších blud, ocitlo

se takoka v nebezpeenství života ducho-
vního, hlad a žíze trplo. Proto bylo mu
velice teba jistého spolehlivého vdce
k vnému spasení, dobrého uitele ku
poznání pravého Boha, moudrého lékae
pro uzdravení mravních neduh, výdatného
pokrmu a nápoje k nasycení ducha. Tímto
vdcem, tím uitelem, tím lékaem, tím
pokrmem a nápojem jest Kristus Pán! Že
by on vdcem a uitelem býti ml, to

nám Hospodin skrze Isaiáše proroka osvd-
uje a praví: „Hle! za svdka lidem dal
jsem Jej, za vdce a uitele národm."
Ze by on byl lékaem a hojiem, to svatý
Augustin dosvduje, ka: „Veliký léka
božský dol s nebe sestoupil, protože ve-

likým neduhem nakažený Lazar — lovk
na zemi ležel. Ze by on byl pokrmem a
nápojem, v tom se sám piznává a praví:
„Tlo mé práv jest pokrm, a krev má
práv jest nápoj.- 1

Po nkolika dnech budeme slaviti pa-
mátku narození tohoto velikého a vzácného

pána i vdce, lékae a živitele pokolení

lidského. Na perutích vroucí pobožnosti

zaletí Církev do Betléma a ukáže nám
Emanuele, jasné slunce, které vzejiti mlo
nad národy, tápajícími v temnostech, bdách
a stínech smrti.

Narodil se Kristus Pán! to ta veliká

skutenost, jež napluje všecky ei pro-

rok, všecka pedpovdní praotc i všecko
oekávání ty tisíc let!

Z rže kvítek vykvet nám! tot ta

dležitá událost, jejížto výroní památku
slaví Církev radostí a plesáním jako u vy-
tržení, perušujíc i noní klid a spánek,

aby celému svtu prozpvovala o své
slasti, o svém blahu.

Radost vánoní, na em se zakládá a

k emu nás vybízí, budiž pedmtem dne-
šního rozjímání.

Pojednáni.

Spasitel svta ve zpsobe malého ne-
mluvnte narodil se nám

!

Vidli jste, volá ve svatém nad tajem-
stvím betlémským úžasu jistý duchaplný
spisovatel, vidli jste nkdy vycházející

slunce? Taková a neskonale vtší jest

tichá velebnost a líbezná skvlos toho
malikého, jenž narodil se v Betlém!
Když jest slunce v hodin polední, když
metá ze sebe všecken ohe svj i tož

osluje tato jasnost oi naše a svt zdá
se nám býti mén krásným, nám teba
stínu oku píznivého, my hledáme proti

paprskm slunením obranu ! Alena úsvit
krásného jitra, když slunce ješt za obzo
rem zem se skrývá a jej nejjemnjšími
paprsky zlatí, když oblakové svtlem se

lesknoucí na kídlech vtrných okolo nás

35
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poletují, východ osvcujíce, když slunce

zastené lehoukými a przranými ohlaky
rozhaluje svou velikolepou zái v tisících

tvarech, v tisících pechodech & stupních

barvy a jasnosti, soumrnosti7 a leposti

svtla nebeského, tehdáž nemusíme zabrá-

novati zraku svému, ale mžeme patiti

na slunce a pohledem na n se potšiti,

anot mezi nejkrásnjšími viditelnými vcmi
jest nám krásou nejvyšší! Tot obraz Ma-
likého Nemluvátka narozeného v Betlém.
Víra mnohem hlubší a vznešenjší nauky
k rozjímání podává nám než jest ta, kterou

o vánocích v mysli máme uvažovati. Avšak
žádná z nich nad tuto není dojemnjší,
slinjší, líbeznjší ! Velebné to zajisté jsou

hymny, v nichž Církev oslavuje dílo stvo-

ení svta: Mocný svta Stvoiteli, jenžto

dnm dal bleskot skvlý; jenžto prvním
pi úsvitu, povolal jsi svt ten k bytu!"

„Ty, jenž velíš, dnem by zváno s povee-
eni bylo ráno, slyš an bezlad noci vzniká
lid, jenž k tob v prosbách vzlíká." Ve-

lebný to zpv, vznešená to nauka, ale

milostnjší jest a utšenjší vánoní zpv:
Božské kníže! nepohodn v stáji chudé
spoíváš! jenž jsi stvoil hvzd pochodn
v jeslích zimou omdlóváš. Bezmocnou se

všemoc stává, bezmeznost se zmezuje
;
spro-

stitel se vázat dává, vnost v as se vro-

zuje! slzy se mu z oí linou, nebe plesá

nadchnuté! Pane dobrý! jak jsi mnoho
pro lovka ráil snést, zamilovals vroucn
toho, který z ráje vyhnán jest.

A co jest hlubokomyslnjšího nad
nauku, která v post k rozjímání ukládá
se nám? Co tajemnjšího, nežli kíž, na

nmž nejvtší tajemství svta se dálo?
Prapor Krista krále plaje, volá Církev,

tajemství se kíže vlaje, kdežto život smrt
vzav na se, smrtí dobyl život zase! Vítej

kíži, áko jistá, v tuto bolnou dobu Kri-

sta, rozplame ctnost vrných syn, v híš-
ných zahla všechnu vinu.

Hluboké to tajemství, velebná to nau-

ka, ale milostnjší jest pedmt vánoních
zpv : Božího když vidím Syna, v loktech

Panny Marie, duše má se prohlubina v ti-

síc slastí rozlije. Se synákem nebes
knžna, v takovéto kráse dlí, jak se s ro-

sou rže nžná, fialka stkví s lilií.

A o velikonoci, když prozpvuje Církev:

Hallelujah! Smrt a život, stálý polem po-

nivný boj vedou spolem. Života pak umev
vdce, vládne živý po té ptce! Víme,
vstal Pán hodný, chvály vítzný se smiluj

králi. Hallelujah! Vážný to a velebný zpv!

Ale milostnjší jest chvalozpv vánoní:
„Narodil se Kristus Pán, radujme se!

a

Co o vstoupení Pán, o vylití Ducha sva-
tého na veškerý svt — o nejsvt. Trojici,

í
o Tle Božím, o Církvi: bojující, trpící a

|

vítzící, o povolání lovka, o nesmrtelnosti,
!

o dokonání veškerenstva bhem roku se
dovídáme, to vše zajisté mocn dojímá

j

mysl i srdce naše ! než žádná z tchto
j

nauk nevyrovná se co do líbeznosti pa-

j

matce vánoní: „Maliký narodil se nám!
[

Sláva na výsostech Bohu . a pokoj lidem
j

dobré vle. Dít toto bude znamením od-
poru, prorokoval Simeon! My kážeme

j

Krista ukižovaného, židm pohoršení, po-

j

hanm pak bláznovství. Temnost nkterých
I

lánk víry pudí mnohého k námitkám
|

proti náboženství Kristovu. Avšak co mže
takový namítati proti dítti Betlémskému?
Kdožkoli jste proti nmu, jste bez obrany

!

Co mu chcete vytýkati? — Jeho slabost?
I

— jeho narození? — jeho slzy? — Snad
kíž Kristv tvrdý jest oím i srdcím
vašim, ale proti Kristu, picházejícímu na
svt v jeslích, nebudete se pece zpouzeti !

Slovo rouhavé ume vám ped tímto dít-
tem na rtech! u úzkých jeslí zmizí vaše
pedsudky, jestliže jste kly neporozumli
božské lásce v Ježíši Kristu vtlené. Ma-
liký dán jest nám ! O jeli nej vznešenjší
vznešenost, ana se ponižuje, tož jest to

Maliké nemluvátko tam v Betlém ú-

ctní a milování nejhodnjší. Na poátku
bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Bh
byl Slovo! tot božská velebnost a tajesti

v jeslích zcela ukrytá, neb Slovo tlem
uinno jest, a pebývalo mezi námi, proto
jest tato velikost a vznešenost uctní a

milování hodna. Zde vidíme jednorozeného
od Otce, avšak plného milosti a pravdy.
O moudrosti, jenž rovná Otci z úst Jeho
jsi vyšla, jenž ídíš svty, jenž všecky
zem pesáháš; tys pišla již nás uiti a

kroky naše spravovati na cestu pokoje a

spasení! Co jest lovk Pane! že jsi jej

pamtliv? Syn lovka, že jej navštvuješ ?

Tys pišel k nám ! Slabé oi naše mly
potebí závoje! Tys se skrýti ráil, bys

se tím patrnji zjevil srdci našemu; skryl

jsi se takoka z šetrnosti k nám, v pre-

nžnó útlosti dtské.
Jak známo, s nejhlubším pohnutím

srdce patíval v duchu šv. František Se-

rafinský do chudikého chléva betlémského
a s nejútlejším soucitem pate na onu ne-

beskou Panuu, která svtu pinesla Syna
Božího, ki*ásného a istého, jako když se
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paprslek dlí od slunce, skládal penžné
zpvy ku poct narozeného božského dítka,

jež do úst kladl Pann Marii.

Lože již máš rozprosteno, spi v nm
krásné robátko, postlala jsem mkké seno,

usni drahé dátko. V seno máti vonné
rže, s fialkou ti zavije; hyaeinthy pro-

ste lže, v jesle vsýpá lilie! Chceš-li

hudbu, pošlu v pole. pro pastýe, pro chudé!

sladeji nehrá nikdo v kole, sladeji nikdo
nehude! V tisíc zpv vzplýváme, tisíc

chval Ti zpíváme!
O, jaké to velebné panoráma! Bídný,

na pólo zboený chlév, v nm istá Panna,
ctihodný sta c. chudé jesle, sprostí pastý-

ové pak, v temném pozadí Betlém, hovící

si ve spánku od své všední práce, od svých
radovánek, v temnjším pozadí celá zem,
ana spí v temnosti a stínu smrti, nevdouc,
že nad hlavou její vychází svtlo na vý-
chod a nad Betlémem ve vzdálenosti pe-
nesmírné nebesa radostí plesající; sbory
duchv nebeských, sestupujících a prozp-
vujících: „Sláva Bohu! O Emanueli! o

Bože s námi! o ty vládce všeho svta!
Tys pišel již, bys spasil lid svj! Tvé
jméno jest Ježíš! Vykupitel — Spasitel!

O pane pemilostný, jak draze zjednals si

est tohoto jména! Ono T bude státi

všecku krev Tvou! O, na jak neobyejnou,
neslýchanou cestu vydal jsi se, abys se-

stoupil až k nám? Tak Bh miloval svt,
že dal Syna svého, aby každý, kdo ví
v Nho nezahynul ale ml život vný.
Když nás nemohl pozdvihnouti až k sob,
snížil se k nám, aby nás spasil. S výsosti

pahrbk vných, jejichž rozkoší byl, pi-
šel do tohoto údolí bídy, hledati nás, vy-
uovati nás, živiti nás, hojiti srdce naše,

a za to vše žádati naší lásky. Pane, co
jsme uinili, abychom splatili kroky ne-
skonené lásky Tvé V Kde jsou srdce naše?
Co jsme milovali? Co milujeme dosud?
Ach Pane! pro opouštíš nebes bán a
jdeš bydlet v zemské plán? Chceš-li u
nás lásky dojít?! — Neumí svt k lásce

státi. Chceš-li ctí se tuto kojit? Neumí
svt úcty vzdáti.

Betlém jeví svta mravy, an k svým
dveím zámky staví, a T v jesk37 jiti

nutí, kde skot bydlet nemá chuti! neb
kde všecko oteveno, tam i skotm pi-
souzeno, bát se pohrom njakých! Do
svého vlastního pišel a svoji ho nepijali,

; ale kteížkoli jej pijali, tm dal moc, syny
Božími býti.

Pipravujte cestu Pán, dovolává se

nás Církev v dnešním Evangeliu slovy

pedchdce toho pemilého nebeského Pána,
pímé ite stesky jeho, každé oudolí bu-
diž vyplnno a každá hora a pahrbek budiž
ponížen a kivá místa butež zpímena a

ostrá butež cestami rovnými, i uzí vše-

liký lovk spasení Boží.

Miluje-li kdo mne, e mou zachovávati

bude, a Otec mj bude jej milovati a k nmu
pijdeme a píbytek u nho uiníme, praví

Pán : Cestu nepravosti odejmiž ode mne a
stezkám Svým nau mne ! srdce isté stvo
ve mn Bože a ducha pímého obnov v ni-

tru mém, volá Žalmista. Pipravujte cestu

Pán! nemeškejmež svdomí své od všeliké

poskvrny híchu vyistiti, takto do pí-
bytku istotného srdce Spasitele svého
žádostiv oekávajíce. Uimež zvlášt
v tchto dnech dle možnosti nco dobrého
chudým spolubližním svým, abv se mohli
tím spíšo z narození Pán radovati, tak

pímé, vyrovnané uiníme stezky Pán.

Kázaní
na poslední den v roce.

„Neboj se, vstup do Egypta."

I. Mojž. 46, 3.

Když patriarcha Jakob, tento vyvo-
lený muž Boží, vykroiti ml ze zem
otcv svých a sestoupiti k Josefovi, synu
svému do zem egyptské : zastavil ješt
jednou na pomezi kananejské zem, a za-

biv tam obti Bohu a byv ujištn záštitou

Hospodinovou, teprve potom sestoupil do
zem cizí, neznámé. — Tak vypráví nám
písmo sv. a to nikoliv nadarmo, nýbrž
k našemu pouení; zvlášt pak dnes ve-

lice pípadné jest pro nás vypravování toto

pro nauení z nho plynoucí. Život náš,

dr. p., v mnohém a mnohém podoben jest

životu arciotce toho.

Jakob zajisté byl vyvolený muž Boží

;

nuže a nejsme také my vyvolení synové

|

a dcery Boží ? A tento patriarcha vychá-
zel ze známé zem ubíraje se do zem

j

cizí, neznámé
;

my též vykroíme dnes
z roku známého, starého a vkroíme do
roku nového, neznámého. Jednání pak to-

hoto muže zkušeného pi vyjití jeho ze
zem staré do zem nové budiž nám, mén
zkušeným, dnes vodítkem pi vykroení

! ze starého do roku nového. A jakže po-
ínal sob staec tento? —

' 35*
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Zastavil se, než vykroil ze staré,

známé zem, ohlížeje se zpt na zemi tu.

Takž po pikladu jeho zastavme se i my
na rozhraní roku starého i ohlednme se

na zpt. I vstoupila zajisté na mysl Ja-

kubovu dlouhá ada dnv blaživých i bed-

ných, jež mu bylo zažiti v zemi této ; takž

i nám, bratí a sestry, dnes bezdn ta-

nou na mysli všeci ti dnové, v nichž blaho
záivou tváí se na nás usmívalo, rovnž
ale ti chmurní dnové, kdy duše naše zár-

mutkem všecka obestena byla. — Upa-
matoval se starý Jakob na první cestu

svou z domova, již konati musil, protože

z hišné vypoítavosti vyloudil za drobet

šošovice na svém bratru prvorozenství.

Není- liž dnes také naší první vzpomínkou
hích, jehož jsme se pro nepatrnou roz-

koš dopustili a tak ztratili lásku, milost

Boží?

Zpomnl tu sob praotec onen, kterak

tehdáž pouze s holí v ruce vyšel z této

zem, aby k ujci svému se odebral
;

jakž

mu potom Hospodin žehnal, tak že po
dvaceti letech vrátil se do své domoviny
bohat na statky vezdejší? Nuž a nevzpo-

míná sob nkterý z vás, r. v Kr., jakže

na poátku tohoto roku obmyšlen byl

jedva tím, ehož aspo k uhájení života

nezbytn teba? Kterak mn Dárce nebes
pozdji více a více požehnával? — Takto
Jakob žije v dostatku všeho, ano blaho-

bytu, zda nebyl však vyrušen neštstím
ovšem jen domnlým, jež potkalo miláka
jeho Josefa? Nebyl nikdo z vás vyrušen
z blahého klidu, jehož jste po as poží-

vali, ztrátou neb aspo nemocí i jinou

nehodou nkterého z milákv svých ?

Jakéž pak teprvé strádání oekávalo
našeho patriarchu na stará léta jeho! Ten,

jemuž se nikdy dosud niehož nedostávalo,

nucen jest pi nastavší neúrod poslati

syny své do ciziny dálné pro obilí, aby
rodina jeho netrpla hladu. Nemusel-liž

snad i nkdo z vás, dr. p., konati cestu

ku pátelm, píbuzným neb i neznámým,
cestu bolestnou k vyžádání sob pomoci
dosti pochybné, jen aby rodina jeho strá-

dati nemusila? - A když vrátili se sy-

nové Jakobovi a on doufal, že na as a-

spo nebezpený host t. hlad od prahu
jeho zažehnán jest; ó bda, — tu práv
— pinášejí mu obilí, výživu sice pro tlo,

ale zárov také jed útlocitné duši jeho.

Vyžaduje sob dle vypravování jejich

neznámý muž onen v Egypt nejmladšího
syna jeho a miláka Benjamina. A když
vy, otcové a matky, doufali jste již, že
zbavili jste se nejpalivjší starosti o chléb
vezdejší, — ó nestává se, že vám lidé sice

nabízejí v nesnázi vaší pomoc svou, ale
za jakou cenu; neníliz to nkdy — ach,
cena srdce vašeho? O jak vám tu bývá
v duši! Asi tak, jako bylo druhdy staré-

mu otci, kdy po dlouhém pemýšlení po-
ruiv sebe a vše do vle Pán propustil
konen se syny svými také svého milá-
ka Benjamina. Pakli vás, rodiové, ze všech
stran obklíí nehody a strasti, neobtova-
li byste i to nejdražší, snad krev srdce
svého k tomu cíli, abyste zachovali ro-

dinu svou ?

Za tuto dvru svou a odevzdanost
ve všelikém utrpení svém nebyl Jakob
zahanben. Hojné dostalo se mu odmny,,
odmny takové, jakéž nikdy se nebyl na-
dál. Zvdl, že milený jeho Josef živ
jest a pánem po vší zemi egyptské. Což
divu tedy, že zapomenuv na všecka pí-
koí, jež mu byla snášeti v zemi této a
jenom pamtliv plnosti milosti Boží, jež

takové blaho mu pipravila, pinesl Ho-
spodinu, Bohu svému na podkování ob ?

Takž i dvra naše, r. v. Kr., nikdy ne-
bude sklamána, bude-li jen pevná i úin-
livá; budemet za ni štde odmnni. A
protož, a již dobré nebo zlé zakusili jsme
roku minulého, obtujme Bohu — dku-
jíce Jemu; vždyt dobe víme, že i náš
milý Bh žije a Pánem jest všemocným.

Po vstoupení pak svém do Egypta
došel patriarcha Jakob za bohabojný život

svj na zemi nej vyššího vyznamenání, vy-
znamenání, ojakémž ani sníti se neosmlil.
U veliké zajisté vážnosti byl ped králem
a celým dvorem jeho; na poest pak mu
vykázána byla od krále rozkošná krajina

Gessen k pebývání. Až pak také my
jednou vstoupíme do nkterého roku no-

vého a Král král uás k Sob povolá,

budeme za kesanský život svj vyzna-
menáni; u veliké budeme vážnosti ped
Bohem a nebes, dvoany jeho; i nám vy-
kázána bude od Pána k vnémn pebý-
vání blaženost nebeská. Amen

Vladimír Pokorný.
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Vycházka do severních ech a do

Filipsdorfu.

Vypravuje B. H., dek. a b. vik. v Hoicích.

(Dokonení.)

Vypravovali ti dva mnoho o utrpeních
svých a utrpení lidu eského v Liberci a
nejen v Liberci, ale po všem okolí a vkol,
po všech tch fabrických místech, kde
mnoho opuštného eského lidu pracuje,
který z veliké ásti se ponmuje. Nemá
škol, nemá chrám ani vdc, ba ani
spolk ani besed, kde by se vzdlával,
povzbuzoval, tužil. Jak veliké služby pro-
kázal by vlasti a národu rozumný vdce
mezi tím lidem ! Jak mnoho píkoí musí
lid náš snášeti! obchodníci, jakých škod
a ztrát trpti! Jeden z tch dvou, jehož
ztráty na majetku za posledních dob asi

znané byly, byl velice rozmrzelý a tém
malomyslný nade vším tím a pravil: „lo-
vk vru neví, jak by udlal

;
jsem již všecek

zmalatnlý a malomyslný ; na jedné stran
povinno ku vlasti a národu, na druhé k ro-
din a dtem. Držím-li s vlastí a národem,
trpím ztrátu na jmní; dbal-li bych zase
tohoto, musil bych býti proti vlastnímu
lidu a vlasti, proti svému srdci a svdomí,
a doložil: Ale toho neudlám; uiním, co
bude možného ; brániti se budu, jak budu
moci ; nasadím veškery síly své, abych se
udržel, ale vlasti a národa nezradím. Dá
Pán Bh, že bude lépe." A pokraoval:
„O, kdyby národ vdl, jak mnoho pí-
koí, útržek, potupy a nespravedlivosti my
tady snášeti musíme — ale pece máme
už své služby boží a máme už svou eskou
školu.' A tu jali se vypravovati, jak každou

. druhou nedli mají ráno eskou exhortu,
jak kostel bývá peplnn a jak pi mši
svaté po esku zpívají. I v post že mívají
postní káznni, ale tu že snad jeden nechybí.

„A to je dobe ", pravili jsme my na
to, „musíte si toho vážiti a ukáz iti, že o
to stojíte; sic jakmile byste ukázali jen
dost malou nedbalost, hned by ekli pro-
tivníci vaši, že toho není teba, že sami
o to nestojíte, a bylo by po všum. Ale
jak máte kostel a školu, máte pevné dv i body,
kolem nichž náš lid se bude krystallisovati,
v nich se bude shromažovati, sebe po-
znávati; a tof jest základ a pda pevná.
Je a ješt jeden knz ech k vám."

Jak daleko zuivost magistrátu Liberec,
jde a za jaký jidášský peníz tam zrádu
echv na vlasti a národu kupují, patrno

i z tohoto pravdivého píkladu. Melo se

obsaditi nkolik míst policejních strážník
pi mst; mezi žadately byl také jeden

Cech, vysloužilý vojín, na cti úpln za-

chovalý, který již kolik let v Liberci

osadilý jest a emeslem poctiv se živí, a

který, jsa pkn vzrostlý, veliký a zdravý,

též mocen obou jazyk, ke služb té vý-

born by se byl hodil. V zásad od ma-
gistrátu za schopného uznán a pijat jest

;

ale za? — Dovdl se magistrát, že má
dít chlapeka, a že ho posýlá do eské

školy; ovšem již jeho ryze eské jméno
prozrazovalo jeho pvod.

Když se pedstavil, vytýkáno mu, že

posýlá dít do eské školy; a eeno mu
pímo, že je zvolen a že místo obdrží,

jest-li dít z eské školy pry vezme a na
nmecké je zapsati dá.

„A to já neudlám," pravil, „já jsem
ech a jako poctivý ech chci mstu po-

ctiv sloužiti; ale za krajíc chleba vlast

a národ, ano i dít své neprodám." A po-

dkovav slušn slavnému magistrátu, ode-

šel, v zahanbení jej zanechav. Mohli by-

chom i jmenovati toho muže; známe jej

osobn, ale z jistých píin tak uiniti

nemžeme. Ale voláme : „Sláva tomu muži,

který tak uinil ; tžkou ob pinesl ; ale

kdo miluje vlast, národ, víru a nikdy jich

nezapírá, toho Bh neopustí, a ten pevn
mže doufati v pomoc jeho. Jen takovými
charaktery získáme si úctu i u nepátel
svých a seznavše nás i s té stránky, nás

ctíti a respektovati musejí; nebo poznají,

že to není žádné, jak íkali, „Cecháctvi stro-

jené" nóbrž ž« leží hluboko v adrách a

srdci a že Bh -ám je tam dal.

A takých píklad co asi jest po e-
chách! Zvlášt v tch mstech a krajinách,

kde eši roztroušen žijí Ale jest jednání
takové se strany odprc šlechetné ? to-liž

šlechetný, velkodušný nepítel? — Kéžby
si to všecky eské firmy, . kter '> s Liberec-

kými Nmci mají co initi, dobe pama-
tovaly! Pravit ovšem jeden svatý otec

(Aug.): „Je-li bližní tvj zlý, nemsti se,

abyste nebyli oba zlí," a Spasitel pravil:

„Udeí-li t kdo v pravé líce, nastav mu
i levé ; a chtl-liby ti kdo vzíti pláš,
nech mu radji i sukni ; a nutil-liby t,
jiti s ním míli jednu, jdi s ním radji jiné

dv; 1
' ale mravovda kesanská zná rov-

nž i nutnou sebe obranu, když odprce od
svého bezpráví nikterak upustiti nechce a

zejm na jevo dává, že stj co stj, od
mé záhuby upustiti nechce. Nuž, a tak to
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iní v severních echách Nmci vzhledem
ku národnosti druhé, eské, ovšem svými
plátky a nerozumnými horlivci, štváni

jsouce. Obyvatelé ti nejsou sami sebou zlí.

a žili díve se svými sousedy, Cechy, ve
svatém míru a pokoji ; ale chybují, že leh-

kovážn ví a štváti se dávají.

Hodkovice (Liebenau) jsou msto na
rozhraní obou národností ; a a tam mnoho
jest Cech, ano msteko, pvodn ryze
eské bylo, nicmén i Hodkovianó za po-
sledních dob náramn se podráždili. Ostatn
tam každý esky rozumí, ehož mli jsme
hned patrný dkaz tím, že, pišedše tam,
po esku jsme se ptali a hned dána nám
eská správná odpov.

Výstavnost v mst je slušná, námstí
tverohrannó, pravidelné. Stálo a leželo

tam mnoho bud, bylot po výroním trhu.

Jinak zdá se býti msteko klidné, jako
jiná venkovská msta eská; ano slyšeli

jsme, že tam prmysl klesl, a tudy málo
již pravda z toho, co i Nauný Slovník o

nm povídá, totiž, že obyvatelé se živí

hlavn plátennictvím, soukennictvím, bar-

vístvím a koželužstvím. Že by tam též

sklenn hut byly, ve kterých prý se zho-
tovují laciné a pkné nepravé drahé kameny
sklennó knoflíky, kvtiny, perly, mosazné
prsteny se sklem, jež do mnohých zemí
europských, i za moe vyváženy bývají,

jsme nevidli, ani na to upozornni nebyli.

Nepochybn, že ten druh prmyslu již tam
zanikl.

Ale za to vidli jsme na hbitov
pknou památku po znamenitém našem
sochai, Josefu Maxovi, dva náhrobní po-

mníky v cen prý 4000 zlatých, jež dala
si postaviti bohatá druhdy, nyní však po-
kleslá a schudlá rodina Spikovská.

Litovali jsme na hrob tom té práce
vlasteneckého umlce, Josefa Maxe, a to

tím více, že opušena jest, vysazena slunci,

vtru, dešti i snhu, vichru i boui, a

hyne — se rozpadává. Mlaby býti za-

chována! Nebude trvati dlouho, rozpadne
se, a drahocenná památku po umlci vezme
zkázu! To Italiáni jsou praktinjší ; tam
kolem dokola na hbitov bývá podloubí,
klenuté, se širokými chodbami, kde bývají
umístny všeliké umlecké práce, by byly
zachovány a zkázu nevzaly

;
tam po st-

nách i nápisy
;

zespod pak krypty. Tak
každý hbitov, jmenovit u vtších mst.
jako ve Veron, Padov, Vicenze, Brescii,

Bologn, Milán a jinde, jest v pravd
museum, sbírka umleckých prací, kde se

lovk mže baviti i uiti Ale také jest

hbitov zaven a bez dozoru ani noha tam
nevkroí.

Jiné památné vci na hbitov Hod-
kovickém, kterýž ostatn má pkné polo-

žení a je pravidelný tverhran slušn dr-

žený, jsme nevidli Ani chrám nemá nic

památného do sebe; jest staven slohem
docela sprostoukým, novomódním; míst-

nost kolem nho, starý hbitov, jest v malý
park upravena. Msteko má as 3000 oby-

vatel.
Ješt na jinou vc byli js tne upozor-

nni. Jest na blízku u Hodkovic továrna,

pádelna; náleží jistému Blaschkému íe on
v té krajin jest pašou a provozuje násilí

na eské dlníky a eské obyvatelstvo,

nebot jest tam rozhraní národností a jsou

tam též eské vesnice a eský pracovný
lid. Tuf on moci své, vlivu a penz pou-
žívá k tomu, aby Cechy odnárodoval a

odstrkoval ; anebo jen ty podporoval, kdož
národnos svou zapírají. Tak ti a tací šle-

chetní chlebodárcovó a dobrodinekové lidu

používají všeho, aby ne lásku a lidskost

šíili, ale prušáctví a s ním, rozumí se, i

protestantism ; to jim jde nade všecku lásku,

ano i nad samo kesanství a na zeteli

jest jen nadvládí a panovinost!
Se srdcem, plným smutku nad krajinou

i zde ztracenou matce Sláv, spchali jsme
druhého dne ráno radji již do krajin e-
ských, k Turnovu. Nmecké „Liebenau"
není v pravd bez významu; pojmenováno^
dojista ze pírody; nebot od Hodkovic
táhne se milé údolí poáde až ku Sichrovu,

jímž možno pohodln jiti, neustále po lu-

kách, kudy i dráha se vine. Ale my zvo-

lili cestu okresní silnicí, kteráž po vyso-

in vede, zvlášt když se pijíždí ku Si-

chrovu. Den byl pekrásný a vyhlídka

s výšiny té na vse strany nejkrásujší.

Možno pehlédnouti velikou ást té drahé

j

zem eské.
Na západ videti jest Bezdz, na sever

Ještd; k jihovýchodu vrch Mužský u Mni-

chova Hradišt, nedaleko k východu Vis-

|

ke. Valdštýn, Hrubou Skálu a Trosky.
1 ponkud k severovýchodu Kozákov a jiné

vrchy: rozhled dojista pekrásný!
Vyhlídka i ducha povznáší a milé, i

zbožné city budí. Mimodk pohnuto jest

! i srdce naše a zapli jsme si onu krásnou :

„ Cechy kráme, Cechy mé, duše má se touhou

pne
f
kde ty vaše hory jsou, zas noubené s oblo-

houV A což vidti je^t osad, kostel a

! vží! —
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Za nedlouho dojeli jsme cíle svého,
Sichrova. Kdoby neznal Sichrova? kdo o
nm byl neslyšel ? o jeho parku, zname-
nité zahrad, kteráž v ohledu botanickém

i mezi uenci daleko široko známa jest?

Náleží knížeti Rohanovi (Rouen, Rotoma-
gus starý) ze francouzské krve. Všudeš
královské, francouzské lilie na znacích a
erbích. Tušíme, že revoluce ped 100 lety

je zahnala, pro spíznnost s krkli fran-

couzskými, a nalezli útulek v echách.
Vlídný a laskavý p. správce a dozorce

zámku provedl nás všemi komnatami a u-
kázal vše znamenitosti ; mnohot tu vzác-
ných a památných vcí

,
obraz, podobizen,

soch, umleckých výrobk v nábytku i o-

krase. Ale nejvíce se nám líbila zámecká
kaple

;
ta v pravd jest vkusná a pimen

ozdobená, vše naskrze v gotickém slohu

;

okna v barvách s posvátnými obrazy. A
co nejvíce chvály hodno, že i lidu pí-
stupna jest; nebo každou nedli se tu ko-
nají služby boží i pro lid, jimž kníže i

knžna bývají pítomni a proto i zámec-
kého duchovního tu udržují, jímž nyní
jest dp. Emanuel I erkl, vlídný a laskavý,
jenž nese titul i „zámecký fará." V kapli
ukazována nám i stolice i klekátko, vzadu,
kde kníže denn, kdykoli na zámku jest,

chvíli posedí, se modlí, anebo u zbožném
rozjímání trvá.

K zahrad má zámek krásni balkon,

odkud pekrásná vyhlídka na všecku za-
hradu jest. Dst. p. fará byl tak laskav
a provedl nás zahradou ; ukázal všecky
sklenníky s bylinami a kvtinami, Bh
ví, ze kterých kraj a konin svta sne-
šenými a zaslanými : tu z iny, Indie Vý-
chodní a Austrálie, tam zase z Ameriky
(Brasilie) jižní i severní, s pepodivnými
tvary a kvty

; ano i zavšené na kusech
pipálených dev ve vzduchu

;
byliny cizo-

pasné a kdo ví, co vše Vše to stojí ovšem
ohromné peníze. Tu i jednotlivých strom
na sta exemplár, rzných druh, jako

:

dub, buk, javor, jehlinatého stromoví
— s podivením ! tu pastva pro pírodo-
znalce! Což my tomu rozumli? všecko
má svj nápis. Tu i zelináská zahrada,
ovoce, stromy všeho druhu ovocné. Což
však popisovati budu vc, kteráž široko
daleko, zvlášt v echách známa jest ?

Ukázáno nám též, kde milostivá paní
knžna, laskavá a dobrotivá, sedává (nyní
již v Pánu zesnulá) a jiné, kde pobylJeho
císaská Vysos, náš korunní princ. Tu
mu prý velice líbilo. I dal kníže pán po-

|

tom místeko upraviti, sedadla tam dáti

a nazval je odpoinkem Rudolfovým. Jest

totiž odtud perozkošná vyhlídka dol do
údolí, na louky, lesíky, ddiny a vrchy
v pozadí , též na štíhlý viadukt železniní,

který o dvojím sloupoadí pilí pímo
ped oima pyšn se nese a na svých ple-

cích vlaky pes údolí penáší. —
Rozlouivše se s pvabnou tou krajinou

touže cestou spchali jsme ku domovu
svému. —

Adéla.
Arabeska. Napsal J. V.

(Dokonení.)

Minuly dva dni. Vilemína odpoívala
juž ve chladné zemi pod erstv nasypa-

ným rvkem. Venku snžilo U pkného
krbu, na nmž jasným plamenem^ smrkové
devo hoelo, sedla v komnat Žárského
na pohovce žena, již Vilém od jisté smrti

zachránily ; u nohou její hrál sob chlape-

ek. — Zena v nmém bolu majíc hlavu
pozdviženou dívala se do prázdnoty; ruce

mla sepjaty na klín. Naproti ní stál

Vilém.
„Odpuste, že vyrušuji vás," poal jaksi

stísnným hlasem, bylo mu velice líto té

ženy tak smutné a sklíené, které dceruš-

ku dnes ráno na veském hbitov ku v-
nému spánku uložili. „Posud neml jsem
píležitos s vámi promluviti. Mé za-

mstknání vzdalovalo mne domova a byl-li

jsem zde, tož marn jsem pátral po tom,

co vdti chci a též musím Vy celý den
dlela jste u lžka mrtvé své dcerušky a

na každou mou otázku odpovídala jste

bu pláem nebo mlením. Ani pokrmu
jste tém nepijímala. Jak sdlila mi po-

sluhovaka, nespala jste ani v noci. Z ko-

mrky vaší ozývalo se v noci jen tiché stkáni

a žalnó vzdechy. Vzpamatujte se pece

!

Bh dal, Bh vzal. Dceruška vaše má se

v oné íši nad hvzdami lépe, než-li v sl-

zavém tomto údolí. Zde, jak se mi zdá,

bývalo by pro ni kvetlo jen samé hloží a

bodláí. Nuže nelkejte ! A provinila-li jste

se ním, svte se mi se vším. Vte, ve
mn máte toho nejupímujšího pítele.

Nevím, jaká toho píina, ale cítím, že
mne cosi k vám táhne, k vám poutá.

Nech jest provinní vaše jakékoliv, Bh
jest milostivým Soudcem. Smím prošiti o

vaše jméno?"
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Zena poslouchala vždy s víc a více
|

rostoucím úastenstvím e Vilémovu
;
pi

posledních jeho slovech vydral se jí z a-
der tžký vzdech. Mlela.

Vilém otázku svou opakoval.

„Adéla Radgová," znla temná od-

pov.
Pidušený výkik vydral se z úst

Žárského a on potácel se ku stn.
O osude, ó náhodo ! Jak divné js.u

cesty Pán! Po em toužil Vilém, to

nalezl.

Adéla pozdvihla hlavu a tázav upela
na nho své vyhaslé oko. „Co jest vám
pane?"

„Nic mi neschází — jen pouhá mdloba.
— Vše zase pejde. - Jste vy onou u-

mlkyní, jež jako hereka i jako básníka
si vavín a slávy kdysi dobyla?"

Vilém nabyl opt chladné rozvahy.
„Táž. — I k vašemu uchu donesla se

tedy zpráva o mn?" otázala se Adéla
s trpkým pízvukem pi tchto slovech.

Vilém jak by této otázky neslyšel.

„Slavná Adéla blízka smrti hladem? O
vypravujte mi osudy své, u

pravil, pikro-
iv k ní a uchopiv pravicí svou vele její

útlou ruku, „když jste — když ..."
„Když? ..."

„Když opustila jste dráhu hereckou."
„Znáte mne, že se tak o mne zají-

máte?" otázala se truchle Adéla a pe-
tela si rukou elo. na nmž jako by se

objevilo nkolik krpjí potu. „Ale nech!
Znejte si mne juž nebo ne, vám, jakožto

svému ochránci, jsem povinna sdliti vše.

Jest to starou bájí, co vám budu vyprá-
vti. Byla jsem dramatickou umlkyní, Je
nesnadný to vru stav; co se tu staví

ctnosti léek, aby v nich uvízla. Celý svt
se mi tém koil. Mezi roj zbožovatel
mých náležel i jeden jinoch (jméno jeho
vás nebude zajímati, ostatn nehodná má
ústa je ani vysloviti nesmí), jenž mne
vele miloval. Já zhrdla láskou jeho a dala
pednost synu Itálie, jenž honosil se býti

potomkem staré šlechtické rodiny; — prchla
jsem s ním od rodiv. Piznávám se, že

necítila jsem k nmu ani za zbla náklon-
nosti, jen šlechtický erb, ten mne vábil.

Oh kéž jsem si bývala tenkráte pipo-
mnla zlatých slov: Láska jest jediným
základem blaha v manželství, nebo je-

diné ona mže zpsobiti vznešené a nžné
pátelství, kteréž jest povždy pojidlem to-

hoto svazku. A veškerá manželství, která
vznikla z jiných pohnutek, jsou híšná,

jsou jen profanací ne
j
posvátnjších obad

a konívají se obyejn nespokojeností a
bídou." Bohužel slova ta vyplnila se až
píliš pravdiv na mn. Francie byla na-
ším útoištm. Zde v jedné zastrené, pí-
moské vesnici dali jsme se oddati. Teprve
nyní poznala jsem a to ach píliš pozd,
že manžel mj jest bídným dobrodruhem,
kterého vábily jen mé šperky a tžce u-

schránný peníz. Hrabtem nikdy nebyl,
název tento si jen pivlastnil, aby spíše do
svých sítí nkoho lapiti mohl. Já inila
mu výitky. On mne zaal týrat. Já sná-
šela vše trpliv. Považovala jsem to za

trest. O ubozí moji rodiové. Konen
mne zapudil od sebe. Nedlouho na to po-

vadil se v pokoutní jakési hospdce v
Drážanech ,(tam jsme se totiž pesídlili)

s jedním dstojníkem, jenž jej udeil ve
tvá. Mj muž bez rozmýšlení uchopil na
stole ležící šavli svého protivníka a bodl

ho do prsou. Dstojník se pozdravil z ne-

bezpené rány, mj muž pak odsouzen
jest do žaláe. Tím bylo neštstí moje a

hanba dovršena. Synáka majíc na loktech

šla jsem ku rodnému svému mstu, na
kolenou jsem chtla rodie prošiti za smi-

lování, ale otce i milou má jsem juž našla

v hrob. O já nešastná, jsem píinou je-

jich smrti! Co mla jsem více pohledá-

vati? Pátelé mne s posmchem od prahu
otcovského odkopli. Osudem štvaná prchala

jsem dál, nevdouc ani kam. Na cest na-

rodila se mi dceruška Na kest jsem ne-

mla ani halée Jistý dobrý pan fará
udlal vše zdarma, ano dal mi i nco na
penzích, abych na nahou svou dcerušku
kousek šatu koupiti mohla. Pak šla jsem
dál, synáek mj, — a tomu se vru di-

vím — snesl všechny tyto útrapy, ale ko-

nen i mé síly byly vyerpány. Tam
v kaplice jsem klesla podle Kamila s mrt-

vým dckem ku zemi, vysílena hladem a

namáhavou chzí."
Adéla zasmušila se a bohatá slza

vkradla se jí mimovoln do oka. Vilém
nebyl s to ani slova promluviti, neustále

však si stíral s ela hojné krpje potu.

Když Adéla skonila, stiskl jí pouze ruku
a po krátkém váhání ji ke svým rtm
pitiskl. Toto ona juž nezpozorovala ; u-

padla ve pedešlou svou zádumivos. Od
toho dne vice ku Vilémovi nepromluvila.

*

Uplynuly opt dva dni. Vilém byl na

návštv u svého strýce. Nebýval by tam
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šel, nebo po oné rozmluv s Adélou, ve
kteréž se dovdl veškeré její osudy, byl
velice rozechvu a ani njaké ádné my-
šlénky schopen. Strýc jej dtkliv žádal,

aby k nmu pišel, poslal pro nho povoz,
dal vylíiti ústy poslovými svj stav, jako
nebezpený. — Vilém nesml tudíž váhati.

Odpoledne se vrátil opt dom. První, co
uinil, bylo, že sel navštívit Adélu do
její svtniky. — Byla prázdna, jen na
postýlce ležel hošík Adólin.

,.Maminko! Maminko! volal tepa-
je rukami. „Kde jest maminka? Já chci,

aby tu u mn sedla a vypravovala mi
pohádku " Skorém již plakal.

„Ale neki milý Kamilku! Maminka
nedávno odešla, ale brzyko zase pijde,"
konejšil jej Vilém.

Nade krajem rozprostel juž veer své
tmavé perut. Adéla posud nepicházela.

Neblahé tušení zmocnilo se Viléma.
Kvapil do svého pokoje, doufaje, že tam
snad Adélu nalezne. Ale všude prázdno.
Náhodou padl jeho zrak na mramorový,
toiletní stolek, kde leželo zapeetné psaní
na adresované. S chvatem bájeným je
otevel chvjící se rukou a rozžehnuv
rychle svíku etl pi mihotavém svtlu
jejím

:

„Vážený píteli, drahý Viléme

!

Až toto psaní isti budete, snad ne-
bude mne juž více na živu; cítím brzké
shasnutí svíce života mého. Vidím, jak noí
se z mlh bílý andl smrti, jak rychlým
letem spje ke mn, aby mne ke své hrudi
pitiskl a pak, pak se mnou spl ped
trn Boží. Bute zdráv! Znám šlechetné
srdce Vaše. Vy jste mne poznal a — mlel,
nechtje strpovati mi i ty poslední okam-
žiky mého života. Teprve dnes dozvdla
jsem se jména Vašeho od Vaší staenky,
posluhovaky, která tak vlídn se ke mn
za mého pobytu a Vás zachovala a se
kterou jsem po Vašem odjezdu ráno krátký
hovor rozpedla. O jak Vás chválila! Dík
Bohu bu! — toužila jsem Vás ješt jed-
nou uvidti a pak — umi ti. Bh vysly-
šel mne. Nyní, kdy snad juž více ve tvá
Vaši nepopatím, mžete vše vdti. Mi-
luji Vás Viléme, jak jen srdce ženy milo-
vati mže, celou velostí jeho cit, se
vší jeho vrností! Te kladu si otázku,
pro jsem Vás spatila? Aby ješt nová
muka rozrývala mé srdce? Pro neupo-
slechla^ jsem díve hlasu srdce svého!
V dobách utrpení sílila mne jen upomínka
na Vás. Oh, ujmte se miloukého syna

mého ! Jak stží se od nho louím. Budiž
on synem Vaším! Vím, že splníte mou
Í)rosbu, prosbu poslední. Vždy jste tak

askavým, tak dobrotivým. Veškerou lásku,
! jež mn náležela, peneste na Nezapo-

!
mte na mne a v modlitbách svých prosto

Boha, aby mn nehodné odpustil. Bute
s Bohem —-"poslední myšlénka má platí

Kamilkovi a Vám. Neustávejte modlit se za

Adélu."

Tot byl obsah dopisu psauého Adélou
na Viléma.

Zdšen vyrazil tento z komnaty.
„Kde jast?" mihlo se mu hlavou . . .

„Snad na hbitov."
Kvapil ke hbitovu za ves, kde pod

smutení vrbon s holými sntmi malý rov

celý zasnžený se zdvihal. Nad ním byla

sklonna bila postava.

„Adélo! 11

Žhavý ret Vilémv se dotkl ledového

ela Adélina.

Byla již mrtva, žalem jí puklo srdce.

V ruce svírala keovit kus uschlého

vnce vavínového s ástí zedrané, hed-

vábné, ervenobílé stužky, jedinou to upo-

mínku, kterou si zachovala z doby štstí

a blaha.

Vnec ten jí dal kdysi Vilém pi ped-
stavení podati. Lidská bída ukonena, o

kéž byla Adéla smíena s Bohem a lidmi

!

Ve prospch eského tení.

Pée o nabytí, rozmnožování a zachováaí

statkv duchovních jest každého národa povin-

ností rovnž pilnou a neodbytnou, jako starob

o blahobyt hmotný. Zejména národové, kteí

jsou potem menší a v sousedství národv ve-

likých, musejí tím horlivji pnióovati se, aby

v oboru duchovním netoliko zachovali úplnou

svobodu a samostatnost', ale aby výtvory ply-

noucími z kmenovní zvláštnosti zjednávali sob
uznáuí, šetrnosti a úcty na obecném zápasišti

djinném. Zejména národov, jimž není dopáno,
aby ve vlastním zízení státním mli oporu a

záštitu své jazykové samobytnosti
;

národové,

kteí ze smutné zkušenosti již nabyli pouení,

jak tžko jest vzdvihuouti se z duchovního po-

nížení, vzpamatovati se z omráení a domoci
se opt nezkráceného práva životního, stále

pevn stjtež a bdtež na strážné vži interesv

duchovních. V takovém postavení nalézá se i

národ eský. Proto i jemu jest se zdvojeným

úsilím zasazovati se o zbudování nodobytné
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tvrze duchovní, o získání síly, kteráž odrazí

všechnu zlobu osudv, o nabytí jmní, jehožto

cenu ani pohroma asv popíti a odníti ne-

mže. „Osvta a vzdlanost, plynoucí ze zdroje

domácího, pstovaná duchem a jazykem vlast-

ním," jest onen žulový, nevývratný základ, na

nmž životu i našeho národa kyne bezpené a

estné trvání. Na tomto-li základ staneme

všichni, kdož jménem echv se honosíme, nic

neprospje nad námi nepíze pomrv vnjších.

Uznávajíce toho naléhavou potebu, aby

v této pedležité stránce vnitního života e-
ského ozvalo se opt mocnjší povzbuzení a

stala se brzká, všestranná náprava, pozdvihuje-

me dnes srdeného hlasu ke všem krajanm
svým.

S nemalým politováním totiž znamenáme,
že poslední dobou zavládla v nkterých vrstvách

národa našeho opt jakási netenos, nevšíma-

vos k domácí literatue. Neutšený ten zjev

nesmí trvati déle, nemá-li národní naše bytost

ve svém nej hlubším jádru doznati tžkého po-

škození.

S dobrým svdomím, s plným právem m-
žeme íci, že literatura eská v tch nepízni-

vých pomrech vnjších a vnitních, s nimiž

posud zápasila, s tmi chudikými pomckami
hmotnými, jimiž posud vládne, za krátký as
vykonala divy, a že dnes v umlecké i vdecké,

zábavné i pouné stránce své potebám pravého

vzdlání vyhovuje mrou velmi potšitelnou. A
jest potebí toliko horlivjšího úastenství se

strany eského obecenstva v podnicích našich

literárních, aby se plnily mezery našeho písem-

nictví a díla jeho staila požadavkm nejvyšší

souasné intelligence ve všech oborech úpln.

Spisovatelé a nakladatelé eští snaží se o roz-

kvt a pokrok literatury národní zajisté vrn
a neúnavné. Máme také kruh vlasteneckého,

horlivého tenástva, které živým a inným ú-

astenstvím sleduje rozvoj domácí literatury

;

však nejen žádoucuo alebrž nezbytn nutno jest,

aby se kruh tento znané rozšíil.

osavadní poet odbratelv a tenáv
eských knih "a asopisv není v náležitém po-

mru ani k velikosti a duchovním potebám
našeho národa.

Kéž by novým rokem stala se v tom smru
ádná a všestrjnná náprava! Kéž by dobré

knihy a asopisy eské, pronikly do nejširších

vrstev našeho tenástva.

Din expectata!
(Z cyklu obrazu Madonny.)

VII.

Jaký lesk a jas a záe tklivá

v Nazaret ! — nad chudikou chatou

andlé to strou svou peru zlatou

;

te s jich ret píse pozavznla:

„Splnna jest vk touha velá,

jásej, lidé, s duší v radost vzatou

;

z koen Jesse ratolestí svatou

dít — Matka Boží — vypuela;

Alleluja!" hmí to ve kraj spící

jako hymnus plesný, vítzící . . .

A vnit chaty hlav dv — vlas bílý —
nad kolébkou níž a níž se chýlí

;

v jejich asách šedých slzy velé

svtí píchod — Matky Spasitele.

V den sv. jmenin.

vin.

V stínu lesa kaple Boží Matky,

kam jen pablesk zbloudí vtví clonou
;

na klekátku hrubém ped Madonnou

kleí dít — v tvái úsmv sladký.

„Pišel jsem jen na okamžik krátký,"

šeptá dcko s duší bezúhonnou,

„nenesu však vnce s rží vonnou,

jako kdysi na Tvých jmenin svátky

nosili jsme s matikou — te v hrob :

srdce své však pec dnes nesu Tob" —
a hlaviku kloní, zrak se zvolna klíží.

V tom hle s obrazu se Matka Boží níží,

ruku klade tichounce kde srdce buší

;

„srdce dal's mi, w šeptá, „beru si je s duší."

Xaver Dvoák.

0 postavení otce a syna v dlnické

rodin.

(Podává V. Ševík.)

Dobrá a písná káze spojená s tresty,

jest potebnou povinností, kterou i písmo

sv. co nejdraznji doporouí, a kterouž

djepis za nedotknutelné sociální zízení
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šastných rodin a národ, kterou však
moudrost našich moderních a liberálních

vychovatel a humanist ze svého krámu
vypustila. Kdyby náš dlník, otec, postehl
dležitost pravé kázn kesanské, ml by
zajisté ve své rodin ješt zvdné a boha-
bojné dti; ale v nynjší dlnické rodin,
— jako vtšinou v jiných rodinách, —
pišla káze dobrá na holicky, nebo tak
sfalšována jest, že se promnila v hrubé
a brutální násilí. Za hrozného proklínání

a hluku vykonává asto otec své právo,

kárání a napomínání, beze vší šetrnosti,

kterou dítti povinován jest. S takovou se

ovšem dít nenapraví, nýbrž spíše pokazí.

Takové hrozby a výbuchy zlosti otcovy
nepomáhají nic, zvlášt je-li matka píliš

shovívavou, nemá-li s dostatek odhodla-
nosti mladým buim v jejich rozpása-
nosti a nevázanosti se opíti. Když dti
6—71eté již napomínáním otcovým a mat-
iným se vysmívají, když beze vší úcty a
lásky k rodim jen na svém s drzostí

neuvitelnou stojí, kterak si budou napo-
mínání rodi všímati, až budou staršími?

Potom ovšem asto lze od otce nebo matky
slýchati: „Což máme initi, ten náš chlapík
nebo to naše dve si nedá více porou-
eti. — Takové tedy bývá vychování sy-

novo, autorita otcova neplatí u nho nic,

a to práv v této dob, kdy prut a metla
dítti úctu a vážnost k autorit otcov
vštpovati mají. Jakmile za našich dn
mládež školu opustila, jest naprosto svo-

bodnou; tu, jakmile k továrn jen pi
ichne a z oí rodi se vymkne, otevírá
se mu svt se všemi vnadami a lákadly
do koán. Jak pak mohou ony krásné, u-

šlechtilé a hrdinské ctnosti prospívati a
pueti, které otec dtem vštípil a matka
s pelivostí nejvetší šlechtila a pstila?
Nebudeme se tu šíiti o nectnostech sy-
nových, které se u nho jedna za druhou
usazují, jen na všeobecné neesti pouká-
žeme.

Kouení u 141etýchu a ješt mlad-
ších dlník trpí se všude ; tito výrostkové,
jimž ani doma, ani v díln, ani ve veej-
nosti tento zlozvyk se nezapovídá, poklá-
dají to za velikou vymoženost, za jakousi
známku dosplosti, neodvislosti a svobody.
Sotva dostihl 16.—17. roku, sotva njaký
krejcar si vydlá, již opt postoupil o krok
dále ve své zlaté (!) svobod

;
navštvuje

krmy, iní si známosti a choditi na tance
stalo se u takových milou, ba nutnou po
tebou. A co se iní se strany úad a

pedstavených proti této všeobecné nákaze ?

Bohužel jest nám doznati, že nejen se trpí,

nýbrž i podporuje. Navštvováním krem
nejenom že promaruje poslední groš, nýbrž
ješt horší vci koná. Probij e-li svoje pe-

níze, jde pak pro n na rodie ; nedosta-

ne-li však od nich nieho, zane tropiti

hluk, z nhož jen hádky, zlosti, ba nkdy
i praky povstávají. A tu autorita otcova

kapituluje ped synem po druhé. Jak si tu

má otec pomoci ? Jestít otec takmé úpln
malomocným; vždy syn mže i mim.

o

dm jsa odkázán sám na sebe spát i a jisti.

To je zajisté trpké ovoce oné nevá-

zané svobody, ale pece není ješt to nej-

trpí. Ponvadž nevázaným životem v to-

várn vášním se uzda pouští, a touha po
hýivosti a veselostech se více rozncuje,
jelikož tu píležitost initi si nedovolených
známostí nejbližší, stává se roztržka v ro-

din stále vtší a vtší. A nalezá-li ješt
k tomu zhýralý syn njaké podpory doma
u stejn smýšlejícího bratra nebo sestry,

pak roztržka a rozklad rodinný jest úplný.

Má-li otec pece tolik sebevdomí a od-

vahy ukázati synovi, co to jest, pern si

vydlávati chléb, tu blaze ješt jemu. Avšak
obyejn vždy autorita otcova kapituluje

a otec nevda si rady íkává: „Ty asy
jsou nyní jinaké než bývaly a ty dti ne-

jsou také již takovými, jako jsme byli my. u

Ovšem asové se zmnili a valnou
mrou se zhoršili; a to práv jest ta

kletba, kletba, kterou industrialismus pi-
nesl do dlnické rodiny, tak že otec, jenž

samým Bohem byl uinn hlavou rodiny,

není te niím, le pouhým dlníkem,
který jen k tomu jest, aby rodinu vyživo-

val; a dti vyrstají jako* devo v lese ne-

majíce pontí o lásce, poslušnosti a ucti-

vosti k rodim. Za našich as jest teba
otci pevné autority více než kdy jmd}r

.

Než práv té se mu nedostává, té práv
I nemá ani u dtí doma ani mimo dm.

Lhostejnost a neláska, ustaviné sváry

j

mezi otcem a synem, porážka otcova, ví-

!
tzství synovo, jakož i jiné okolnosti zlo-

mily autoritu otcovu v rodin úpln, a
' mimo dm vše jest též k tomu namíeno,

|

aby ji zniilo. Pohleme na jeho sociální

postavení, vizme jeho povinnosti, jež mu
uloženy jakožto hlavn rodiny od Boha.
kteréž v práci jeho, ošetováním a vycho-
váváním dtí, starostí o jejich budoucnost
a jinak ješt jeviti se má.

V továrn není hlavou synovou co se

týe práce; nebo syn nepracuje pod ve-
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clením otéovým, oba jsouce na roven po-
staveni, robotují pod týmž dozorcem; ba
stává se, že otec bývá pod dozorem syno-
vým, jehož mzda pevyšuje výdlek otcv.
A v této rovnosti obou vzí práv zárodek
mnohých híchv a pokleskv synových
proti otci. Autorita otcova neplatí již nic
u nho a syn vida dostatek špatných pí-
klad na svých kamarádech, dovoluje si

vše. Náprava pak není takm ani možná.
Co tu pomohou všechny hrozby, všechna
napomínání, když schází dobrý píklad
rodi samých, nezbytný to initel u vy-
chování? Již jsme vylíili, jaké výstupy
smutné bývají mezi otcem a synem. A jak
to teprvé tam vypadá, kde— jak skuten
velice rozšíeno jest — ona nebezpená
rakovina vše otravující, opilství, najm
koalonictví se zahnízdí, — dílo, se kte-
rým spojeno bývá též hrubé nakládání
s matkou se strany otce, ímž poslední
zbytek vážnosti, úcty a lásky dtinnó ze
srdce synova se vypuzuje.

S náboženskými povinnostmi u mla-
dého dlníka to teprvé bídn dopadá. Jest
to svatou pravdou, „emu se kdo nenauil
z mlada, ve stáí se tomu nenauí a ne-
pivykne," Kam pak se podl onen krásný
zvyk spolené modlitby v rodin a u jed-
notlivc pak samých ráno, v poledne a
veer, ped jídlem a po jídle? Dti nena-
uivše se tomu od rodi, ba lépe eeno
nemohouce se ani piuiti, jelikož rodiové
pracovali v továrn, neiní toho, když jsou
staršími.

Jestli pak za vše to, ím autorita
otcova poškozena a podkopána byla, lze
nkde naléztí njakou náhradu z té strany,
která má vychování mládeže nejvíce na
starosti —

- u školy? Bohužel nenalézá a
také jí úpln nalézti nemže. Jak daleko
národní škola ve píin této svému úelu
vyhovuje, o tom se zde zmiovati nebu-
deme. Ale naším pesvdením jest, že jak
nyní se vci mají, obrod sociálního vycho-
vání není takm možný, dokud rodina
kesansky obrozena nebude. Stala se mezi
dlnickou rodinou a školou velká trhlina.
Kdo toho píinou, škola, i rodie nebo
kdo jiný? Život továrnický, nezmrné d-
lení práce v nich, jakož i nevídané rozší-
ení stroj výborných pemnilo dlnictvo
naskrz, jakož i život jeho. Továrny vylá-
kaly otce, pak matku a konen i dti od
krbu rodinného a pivedly je do smrdu-
tých a nezdravých místností židovských a
tak blaženému životu rodinnému a blaho-

datnému vychování, jež jen spoádaná do-
mácnost skýtati mže, rána nezhojitelná
byla zasazena. Mimo to mají též školy li-

berální velký podíl na úpadku dlnické
rodiny. Tato roztržka mezi dlnickou ro-

dinou a školou jest jednou z nejbolestnj-
ších vymožeností (!) našich liberál novo-
vkých, ímž nejvíce pispli k rozšíení
onoho zhoubného socialismu a anarchismu.
Pak se nedivme, vychází-li za takových
okolností mládež dlnická v prvé dob své
samostatnosti sproštna jsouc všech vyšších
vliv vzdlávajících a zušlechujících, že
pokažena jsouc rodin se odcizuje a tak
na záhub její pracuje. Želíme vzmáhající
se sociáln nebezpené surovosti v naší

dlnické mládeži, žalujeme ustavin, že

se v kruzích tchto znemravnlos zmáhá,
jakož i že pi dlnictvu touhy po vzdlání
ubývá. Avšak kdo má peovati v dlnické
rodin o mravné vychování dítek a o je-

jich vzdlání, o návštvu školy, když ro-

diové musí po celý týden mimo dm tr-

vati v židovských palácích (!) pi práci

otrocké a namáhavé? Na rodie samé
všechnu vinu svalovati nikdy a nikdy
nelze.

Jelikož tedy dlnická rodina industri-

alismem, vymizením ducha kesanského,
nedostatkem pravého vychování a vyuo-
vání hluboce upadla a poklesla, jest též

nyní mimo církev a stát na škole, aby
rodinu povznesla a pozdvihla. Aby však
tuto dležitou úlohu provésti mohla, jest

jí potebí ušlechtilého kesanského ducha
nábožensko - mravního, jenž by províval

vším uivem a zízením školským. A se

školou musí i jiní initelové jednosvorn
o díle ohrožujícím pracovati a s upímnou
láskou spolen ruku k práci tžké sice

ale velice záslužné piložiti a základy nové
dlnické rodiny položití. Vždy jen v dobe
spoádané a kesanské rodin lze spoko-

jenosti dosíci, vždy jen tehdy bude lze

sociální otázku rozešiti, mír, pokoj a bla-

hobyt národ oekávati, bude-li naped
v rodin vládnouti mír, pokoj a blahobyt.

Z té píiny má-li býti dlnická ro-

dina ze smrtelných ran nynjších vyhojena,

mže se to státi jediné pod ochranou ol-

táe, pod blahodárným, moudrým a spa-

sitelným vedením církve katolické; nebo
jen tam, kde veškerý život jest v ochran
rosy nebeské, milosti Boží, kde všeck}*

pedpisy, zákony a zízení jsou prodchnuty
zbožným duchem kesanským, jest njaká
trvalá náprava ve spolenosti lidské možná.
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Jestliže však nkteí reformátorové
sociální o jiných cestách nebo prostedcích
rozešiti sociální otázku sní, ti neznají

dlnictva ani choroby jeho ani podstaty
sociální otázky, ti spíše vdom nebo ne-

vdom, úmysln nebo bez úmyslu pivá-
djí rodinu na pokraj neštstí, lid na bez-

cestí a celou spolenost do propasti zmat-
kv a záhuby asné a vcné.

Podobenství, paraboly a bajky.

XII.

Pokikování.

Žák Kikava vida pozdáleí ped sebou
spolužáka Dobroslava beroucího se cestou svou
zaal na nj pokikovati. Tak na nj pokiko-
val ! Dobroslave ! Dobroslave ! Dobroslave ! A
tak to šlo bez konce. Dobroslav druhého dne
žaloval ve škole panu uiteli, že Kikava na
nj pokikoval a jak na nj pokikoval. Kikava
za to písn kárán vymlouval se, že Dobrosla-
vovi nenadával, že na nj nevolal le jeho
hezkým jménem vlastním.

„A však," zarazil moudrý uitel prostoe-
kého Kikavu, „tys vyvolával jméno Dobrosla-
vovo marné, nadarmo, ustaviné ; a jméno sebe
krásnjší se již zlehuje marným a ustaviným
opakováním jeho, tak, jako sebe vzácnjší skvost
sevšední, bée-li se zbyten a ustavin do
ruky. Ale odtud milé dítky," promluvil te
hodný uitel ke všem dtem ve škole, „utež
se, jak v skutku zlehuje se jméno BožL bé-
e-li se asto, nadarmo, kteréžto zlehování
tím jest hroznjší, ím vtší Pán Bh jest, ím
vzácnjší a svtjší jest jméno Boží."

Císa Augustus a sprostý voják.

ímský sprostý voják maje s nkým pi,
a vda, že císa Augustus i svou nejlepší zná-
mostí vci, o niž se pe vedla, i svým moc-
ným slovem mocnáským nejlépe se ho mže
zastati ped soudem, odvážil se žádati samého
císae, aby mu šel k soudu svdit a za nho
mluvit. Tomu Augustus z poátkn nechtl roz-

uméti, aby on tak veliký pán tak sprostému
lovku ped soudci, poddanými svými byl sám
za svdka a za eníka, aby mu dlal jako
služebníka. Vymlouval se, že sám jest píliš

zaneprázdnn, ale že pošle za sebe zástupce,

eníka výmluvnjšího, než jest sám. Ale jizva-

mi posetý vojín nedav se tak lehce odbyti,

smle odsekl Augustovi, že on za nho císae
svého také nebojoval skrze zástupce. Veiko-

duchý Augustus mu pisvdiv, konené svolil,

že tedy sám pjde ped soudem jemu svdit,
jeho hájit. Ale spolu písným mu pohrozil tre-

stem, neukáže-li se vc jeho dost pravá a ta-

ková, žeby na ní tolik záleželo. A když se

byla o tom roznesla zpráva, když byla došla i

soudc, kteíž mli v té pi souditi, jak všecko

trnulo nad smlostí vojákovou ! jak všecko ješt
více se divilo velkomyslnosti císaov

!

A jaké hned se dly pípravy, aby ke dni.

kdy mlo býti pelíení, sí soudní všecka co

nejslušnjší byla uklizena a ozdobena. A když

ten den pišel, jak pokorn všickni soudcové

odni v nejslavnjší roucha svá oekávali svdka
a eníka nejvzácnjšího ! Jak uctiv vítali jej

mezi n picházejícího !
—

Jaká jest to teprv smlost od nás lidí,

když my ve pích a soudech svých i spravedli-

vých voláme samého Boha za svdka, když

písaháme! Ten voják odvolával se na zásluhy

své, jichž nabyl o císae svého. Ale na jaké

zásluhy ped Bohem my mžeme se odvolávati ?

Jsmet k tomu stvoeni, abychom my Bohu slou-

žili * ale pi písaze chceme, aby Bh nám
sloužil ! Mámet si vzpomínati na všemohoucnosf,

svatost, vševdoucnost, pravdomluvnost a spra-

vedlnost Boží, a na všecky vlastnosti Boží,

abychom Boha ctili a milovali pro nho sa-

mého; ale pi písaze vzpomínáme si na vlast-

nosti Boží, abychom sami sob pomohli a po-

sloužili, vzpomínáme si jen pro sebe, pro svj
zisk, pro svou est. Jak mnoho se opovažujeme

každou písahou! Nicmén Bh milosrdný a

shovívavý uám pece k tomu svoluje, abychom
si ho volali za svdka, abychom písahali. Ale

tím pak máme býti starostlivjší, abychom ne-

písahali, le kdy jest toho svrchovaná poteba,

kdy jsme úpln jisti spravedlivou vcí svou.

A jak uctiv a slavn má se kouati každá pí-
saha, kdy sám všemohoucí Pán nebe a zemé
vede se za svdka!

Ponocný a jeho dekret.

Ve malé vesnice zvolivše si Matuchu za

ponocného na úsilnou žádost jeho mu zvolení

jeho potvrdili zvláštním listem dosazovacím po-

depsaným od starosty a ode všech radních. Na
tom však Matucha nepestávaje chtl míti na

dekretu svém i podpis samého císae pána. Bez
dlouhého rozmýšlení vydav se do sídelního

msta hlásil se na píslušném míst o podpis

císav. Ale zle se mu tu vyplatilo. Že chtl

na lisiiné tak nepatrné míti podepsaného sa-

mého zemépána, to se mu vyložilo za nejro^-
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pustilejší a nejopovážlivjší zlehení jména a

velebnosti císaské; a to ho pivedlo na delší

as do žaláe. —
Daleko vinnjší jsou, kdož na každou ne-

patrnou výpov svou samého Boha berou za

svdka chtjíce ji míti potvrzenou jménem Bo-
žím; kdož písahají beze vší poteby.

Falešná listina.

To jest již dávno, kdy Sej da, cviený mladý

muž, byl na kolik let odsouzen do žaláe pro

padlání papírových penz. Ale veselému svto-

milu nechtlo se nikterakž do smutného žaláe.

I vymohli si od krajského soudu hrdelního pod-

daným jistým rukojemstvím, aby sml se vy-

dati do sídelního msta k samému císai pánu

prosit za milost. Ale obávaje se právem, žeby

marn se ucházel o milost císaskou, ehož se

neodvažuje? Sám si zhotovuje spis tohoto znní,

že se mu milost dává, že se mu všechen trest

odpouští; sám podpisuje jméno císaovo; sám
piiuje i. padlanou pee císaskou. A již se

vrací s Lstem milosti; již jej podává soudcm
svým. Ti jej pijímají; pijímiji za pravý. Ti

nerozpakují se uložiti jej mezi ostatní listiny

pravomocné v listárn své. Píliš pravd po-

dobn jest umlou rukou šíbalovou napodobeno

všecko psaní s svým císaským podpisem i se svou

císaskou peetí ; a píliš daleci jsou všickni

toho, aby pokládali za možné, žeby kdo se o-

povážil na falešné listin, falešn podepsati

jméno samého císae pána. Bez okolk Šejda

propouští se na svobodu. A ten te nevdl si

lepší rady, než aby se uchýlil do odlehlého

malého msteka; tam pijal službu za mst-
ského písae; tam tšil se, že nejlépe bude

ukryt a chránn od vyzrazení. Ale pokoje pece
neml žádného. Pi každém vrznutí dvéí lekal

se, že již jdou pro nj. Nemohlt bez hrzy na

to pomysliti, že když tehdyž mže do msta
krajského zavítati vysoký úedník od samého

dvora císaského na prohlídku soudní listovny,

a že mu mže lehce do ruky pijíti i falešný

list milosti. A to tiké se stalo. Píšelt nena-

dále císaský plnomocník do msta krajského'

prohlížet všecky úední spisy soudní. Jak se

zarazil, když se mu i namátlo císaské odpu-

štní dané Šejdovi. Ani nechtl oím svým v-
iti. Na první pohled poznal, že všecko i s ob-

sahem i s podpisem císaovým jest samá lež,

samá faleš. A dlouho netrvalo, že jednoho dne

pišli pro Sejdu, a že pak bez milosti jej od-

soudili na smrt. To se mu pokládalo za píliš

velikou ohavnost, že sml falešn užiti jména

císaova k potvrzení listiny falešné. —
Jaká pak teprv to ohavnost, k potvrzení

listiny falešné užívati jména Božího ! A to dlá
každý, kdo kiv pisáhá. Kdo kiv pisáhá,

kdo na lživou výpov svou jmenuje a vede

samého Boha za svdka svého : ten pod lež pod-

pisuj e jméno Boží. Podpisujet kivopísežník

pod lež svou jméno Boží pes to, že Bh vše-

vdoucí nejlépe zná všecku lež jeho, že na
se dívá a jeho slyší, jak že a jak se pi tom
Jeho samého Boha dokládá, Jeho samé tresta-

jící spravedlnosti sám proti sob se dovolává

;

pes to, že Bh co nejpísnji si toho zapo-

vídá, aby se nebralo jména Jeho k potvrzení

lži, kteráž Jemu nejsvétjšímu, Jemu pravd
samé jest ohavností nejohavnéjší

;
pes to, že

Bh všemohoucí a nej spravedlivjší, ve své vše-

vdoucnosti, pravdivosti a svatosti tak hrozn
uražený a potupený každé chvíle ho mže
zahubiti.

Jméno Boží má nám býtí heslem, abychom

jiným dobe inili; ale kivopísežníku jest

jméno Boží heslem, aby tím spíše jiné kazil a

hubil. Jaké to prohešení se i proti dobroti-

vosti Boží! Ne, jako nejsme s to postihnouti

všecku velikost a velebnost Boží, tak také

nejsme ani s to, postihnouti všecku ohavnost a

hroznos kivé písahy. Jaký mže kivope-
sežník míti pokoj od té chvíle, co byl kiv
písahal? A jak pak se pichází až ku kivé

písaze? Šejda pišel až k falešnému podepsání

samého císae pána tím, že již díve dlal fa-

lešné bankovky; a až ku kivému písahaní se

pichází, jestliže již díve muoho se lze.

Listina s podpisem císaovým.

Kdoby dostav do ruky listinu od císae

pána podepsanou a peetí jeho opatenou tak

se opovážil, žeby tuto listinu trhal a po ní

nohama šlapal, ten jiného by se nedodlal, než

žeby byl zaten a pro tžké uražení velebnosti

císaské k tžkému žalái odsouzen. —
Kdo ruší písahu, také jakoby trhal a po-

šlapával listinu opatenou jménem Božím.

Vylítaná ptáata.

Vylítaná ptáata poskakovala po zdi ne-

daleko hnízda svého majíce od starých porueno

ekati na pokrm jim pinášený. Ale to je mrzelo,

že musejí za vdk vzíti s tím, co jim staí

pinesou. „Však," tak zaali mezi sebou ne-

spokojen štébetati, „my si mžeme již >ami

podle chuti dole nasbírati potravy ; na pote-

bujeme teprv na to ekati, ím nás staí po-

dlí." A již sletše dol do všeho se hltav dá-

vají, co se jim koliv namane. Ale bda té ne-

šastné uezdrženlivosti jejich! Za nedlouho



567

jedno ptáe po druhém padá mrtvo*. Jen staí

nejlépe vdli, co jim ješt nedosplým svdí,
a jen to jim nosili. Mláata nezkušená požila

i hmyzu, jenž jim ješt nesvdil, jenž je za-

hubil. —
Jak záhubné jest mládeži, chce-li více sly-

šeti, isti avdti, než mže snésti rozum ješt

nedosplý, a než mu podávají moudí rodie,

moudí uitelé a vychovavatelé.

Ježek, pes a vz.

„Te již vidím," tak hrd pochvaloval si

ježek sám u sebe, „že jsem nepemožitelným

Jak veliký pes vrhl se na mne! S jakým št-

kotem, s jakou zuivostí na mne dorážel? Ale

marn ze všech stran pokoušel se o mne svi-

nutého v ostnatý pancí mj. Všecek pobodán

a zahanben musel se zase s pole kliditi, od-

kud byl pišel. Te se více nikdy ani z místa

nehnu, i by sebe vtší hluk se strhl kolem
mne. u A také se nehnul s místa, i když se

ozvalo praskání biem a rachocení vozu na
pole pijíždjícího. Ale v malé chvíli vz sla-

bým prasknutím dal vozkovi návští, aby se o-

hledl. A když se vozka ohledl, jak strnul spa

tiv ježka celého na kaši rozmakaného. —
Podaí-li jse ti pemoci menší pokušení,

nebu proto domýšliv a bez starosti, aby ti ne-

pišlo vtší pokušení, kteréž by tebe zahubilo.

Karel Otman.

DOPIS.
Z Chorušic.

Na osad naší — ve Vtelné — konala
se v prvních dnech posvátného asu adventního

renovace sv. missie od knéží z ádu Nejsv.

Vykupitele. Dstoj. páni missionái, Kosek,

Nmec a Kalina zavítali do Vtelua dne 28.

listopadu a uhostili se v dom šlechetného rol

nika p. Jana ervinky, kdež po celý as sv.

missie celé zaopateuí nalezli. V prvodu a za

hlaholu zvon a písní velebných uvedeni jsou

ctihodní otcové do chrámu Pán, kdež místní

duchovní, dp. administrátor Frant. Seyvalter

zapl slavné Veni Sancte špiritus, ímž poá-
tek uinn krásné této pobožnosti missijní,

která po celý týden potrvala. Lid hojn se

scházel k posvátným obadm a pilné naslou-

chal slovm horlivých kazatel a a prostranný

jest chrám Pán, pedce vždy býval peplnn
zbožnými osadníky. — U píležitosti sv. missie

posvcena byla v kostele vtelenském pkná
kížová cesta a na novém hbitov posvcen

velký missionární kiž ; svátost pokání a nej-

svtéjší svátost oltání pijalo celkem 1100
vících. — Za horlivost a práci byli dstojní

páni missionái hojn odmnni láskou všech,

kteí poslední den hojné se shromáždivše, u-

spoádali piinním sboru hasiského prvod
s lampiony k bytu dst. pp. missioná, kdež

pi bengalském osvtlení zapli pimené quar-

tetto : „Tys pítel náš," naež ct. p. starosta

V. Štpán dkoval jim za horlivost jejich, a

vážený pan c. k. poštmistr Jos. Podlipský v delší

ei jazykem latinským je oslovil, naež v plynné

latin milou obdržel odpov. — O konání

této renovace sv. missie i zasloužilými se stali

horliví a obtaví osadníci vtelenští. - S láskou

zapoaté dílo s láskou skonilo. — Bh žehnal

horlivým missiouám a dejž Bh, aby dobrý

úinek tohoto sv. díla dlouuo potrval v srdcích

vících.

KRONIKA.
Z Prahy. Katolicko - politická jednota

pro království eské konala v nedli dne 13.

pros. o 7. hod. veerní v katolickém spolko-

vém sále v dom Sv.-Václavské záložny svou

obasnou valnou schzi. Schze tato byla z té

píiny slavnou, že ji ráil poctíti svou návšt-

vou J. kníž. Milost nejd. p. arcibiskup, nejd.

p. biskup Budjovický, jenž v Praze za píi-
nou zemského snmování trvá, nejd. p. gener.

viká, nejd. p. svtící biskup Pražský, pemnozí
šlechtici a etní lenové s nostmi. Nejdst. p.

arcibiskup odpovdl ku pozdravu vysoko ru-

dého p. pedsedy J. Osv. hrab. Karla iSchoen-

borna, že uznává šlechetné úely katolicko-po-

litické jednoty pro království eské a že je

chce, se síly jeho staí také podporovati. Po

té následovaly pednášky : O kesanské archi-

tektonice í5vato- Václavské basiliky na Smí-

chov vzhledem k modernímu materialismu

(pednesl J. Kt. Votka, len ádu Tovaryštva

Ježíšova). Encyklika sv. Oice Lva XIII. o ke-
sanském zízení státu (pednesl metrop. ka-

novník dr. Klim. Borový). Nejuovéjší stav o

tázky klidu nedlního. Úvod k návrhu petice,

jejž pednesl Frant. Zbíral, kožešník a maji-

tel domu.
*—* Pobožnost 40 hodinná kouá 3 e od

16.—20. pros. u Matky B. Snžné u Františ-

kán a od 21.— 25. pros. u sv. Salvátora v se-

minái.
*—

* Zprávy o povážlivém onemocnní
SV. Otce a že nynjší stav jeho jest nad míru

nebezp- ný nezakládají se na pravd. Sv. Otec
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jest sice stár 76 let a trpí mnohdy žalude-

ními keemi, avšak zdravotní jeho stav jest

celkem uspokojující.

*—* Mikuláš U dvora. Po dvanácti le-

tech konal Mikuláš zase svou návštvu v cis.

brad ve Vídni. O pl 6. hodin 5. pros. ve-

er vyšel Mikuláš z komorních komnat Jejich

cis. Výsostí, odn jsa v blostné roucho a

s dlouhým bílým vousem i s biskupskou epicí

na hlav a provázen andlem, jenž v košíku

dárky nesl; sluha pak táhl za Mikulášem hu-

atého medvda na kolekách, jenž hlavou sem

tam pohyboval a v jehož vnitru hudební stroj

vídenský valík hrál. Korunní princ kráel

s úsmvem za prvodem tímto do dtské ko-

mnaty princezniny, kde Její cis. Výsost' korunní

princezna Stefanie s prvorozenkou svou na ruce

Mikuláše oekávala. Tento ml k mladistvé,

princezn e, aby byla hodná a mezi jiným,

aby si dávala ráda rukaviky na ruiky nata-

hovati, nebo je princezna nerada nosí. Po té

zaal andl vykládati z koše dárky, po nichž

mladistvá princezna ihned rnky natahovala.

Úlohu Mikuláše zastávala slena si. Tomorová,
chva princeznina. Po odchodu Mikulášové byla

rodinná hostina u korunních manžel.
*—* Chicago jest velkolepé obchodní

msto ve státu Illinoisu na jezee Michiganském

a již nyní zápasí o pednos s Novým Yorkem.

Jest málo mst na svt, které by se s ním

co do výstavnosti a obchodního života miti
mohly. Ješt r. 1848 bylo Chicago nepatrný a

špinavý mstys. Aby poukázali na bájený vzrst,

ale také na špatnou povs tohoto msta
v mravním ohledu, vypravují v Americe asto
následující anekdotu. Když kdosi z Chikaga

zaklepal na nebeskou bránu a žádal za vpu-

štní, ptal se ho sv. Petr, odkud pichází.

„Z Chicaga." — „Z Chicaga," pravil sv. Petr,

„o mst njakém, které by se Chicago jme-

novalo, jsem dosud neslušel. Le možná dost,

v Americe jde všecko rychle, možná, že si pes
noc vystavli msto toho jména. Ale nco ti

povím mezi tyma oima: Co jsem u nebeské

brány, ty jsi první, kdo z Chicaga pichází.

Iiiterární oznamovatel.

*—* „Zlatá Bible,
11 (nového zákona) vy-

dávané redakcí prof. Jana Drozda, kanovníka

dr. Borového a prof. Josefa Kyselky, vydán

sešit 10. s obrazy : „Pavel a Barnabáš v Lyste"
od Rafaela a „Vzkíšení syna vdovy Naimskó"

od Agostina Caracciho. Doporuujeme toto pe-
krásné dílo, jehož nepíliš veliký náklad se

tiskne, jakožto skvost všem duchovním a pak
všem jen ponknd zámožnjším katol. rodinám.

*—* „Zápisní kapesní kalendá 11 na rok

1886. Roník druhý. V Praze nákladem knih-
kupectví L. Kobra. Národní knihtiskárna L.

Kobra v Praze.
*—* V moravské bibliotéce, kterou vy-

dává Frant. Bayer, ukoneny v ís. XVI. se-

brané rozpravy Fr. Bartoše pode jménem „Lid
a národ," pak následují básn J. Kálussa „z Va-
lašska."

Osobní vstník duchovenský.

V arcibiskupství Pražském

Jmenován jest

:

p. Ant. Ullmann, osobní dkan v Bichov a

k. a. viká Žlutický, jmenován estným ka-

novníkem Staroboleslavským.

Ustanoveni jsou :

p. Frant. Stibrek, kapl. Haslavský, za koop.

v Neudeku;

p. Ant. Zelenka, zat. katech, v Brandýse nad

L., za kapl. v Haslav

;

p. Jos. Panéš, far. v Týsov (Tyss), za far.

v Brlozci (Purles);

p. Frant. ermák, zat. admin. fary Tebešické,

za skuteného admin. téže fary.

Uprázdnné místo

:

Týsov (Tyss), fara patr. náboženské matice, od

9. pros. 1885.

V biskupství Králové-íiradekém.

V Pánu zesnul:

p. Václ. Kilingr, dkan a vik. sekret, v Do-
brušce, 8. pros. 1885, (nar. 8. ledna 1827
v Tebechovicích, vysv. 25. ervence 1851).

Vyznamenáni jsou:

p. Domin. Filip, c. k. dvorní kapl., ryt. ádu
Frant. Jos. atd., v Gotici, jmenován skute.

konsist. radou;

p. Jos. ížek, b. viká, not. a dkan ve Vše-

starech. estným kons. radou
;

p. Jos. Rydl, far. v Libanech, vikar. sekre-

táem
;

p. Vojt. Lichtenberk, far. v Bohárn, obdržel

exposit. canon.

Ustanoveui jsou

:

p. Jos. Vacek, admin. Ustrovský, za koop.

admin. v Jamué;

p. Adolf Dvoáek, admin. ibuzský, za pro-

zat. fundatistu v Kuksu.

Uprázdnné místo

:

Dobruška, dkanství patr. knížete Colloredo-

Mannsfeida, do 19. ledna 1886.

Tiskem kníž arcib. knihtiskárny za Rohlíka a Sieversa v Praze.














